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Sammanfattning 

Denna rapport innefattar ett examensarbete av Manne Hellsing, studerande på Mälardalens 

Högskola inom Ingenjörsprogrammet, Innovation och produktdesign. 

Uppdraget har utförts för och på företaget Calesco i Kolbäck och utfördes mellan den 1/4-

2013 och den 13/6-2013. 

Det uppdrag som delades ut av Calesco bestod av att konstruera en ny typ av 

vattensängsvärmare, med någon form av trådlös styrning. I detta arbete ingick att undersöka 

vilken väg som var den rätta att gå med framtidens vattensängsvärmare samt att skapa en 

prototyp av konceptet. 

För att kunna angripa problemet på rätt sätt utfördes noggranna förstudier i början av 

projektet. Med hjälp av undersökningar av befintliga produkter i Calescos sortiment och 

undersökningar av konkurrerande produkter skapades ett bra grundmaterial för att kunna 

fastställa vad problemet faktiskt var och i vilken riktning projektet borde gå. Nuvarande 

produkter undersöktes med en bred grund där all information snappades upp, oavsett hur 

viktig eller oviktig den till synes var. Med detta arbete som grund skapades en 

konkurrentanalys där olika lösningar på problemet undersöktes. Studierna visade upp tydliga 

krav på funktioner som bör finnas i produkten samt mer tekniska krav. 

Härifrån upprättades en funktionsanalys och utifrån denna och konkurrenterna en QFD. Med 

syfte att ge en bra grund till vilka konkurrenter som kunde ses som störst, syftet var även att 

lägga grunden för vad som skulle komma att bli kravspecifikationen för produkten. I detta 

steg fastställdes att de största konkurrenterna på marknaden var Calesco Digital samt Carbon 

Heater IQ Carbon. 

Kravspecifikationen som skapades låg under hela arbetets gång som riktlinjer och har styrt in 

arbetet på rätt väg. 

Nästa steg i projektet var en kreativ fas där en rad olika koncept tog form. Totalt sett skapades 

tio unika koncept som sedan skulle utvärderas. I samband med utvärderingen av koncepten 

hölls möten med ansvariga på Calesco för att säkerställa deras samtycke med hur de olika 

koncepten värderades. 

Koncepten utvärderades med hjälp av en två-delad Pugh’s matris, för att avgöra vilka som var 

bättre eller sämre med avseende på de uppsatta kraven.  Utav de tio ursprungliga koncepten 

utmärkte sig fyra stycken som bättre i den första delen av Pugh’s matris. Dessa togs då vidare 

i ytterligare en runda av samma verktyg, för att utröna vilket av dessa fyra som var allra bäst. 

Det valda konceptet studerades sedan ytterligare med hjälp av QFD, FMEA, DFM och DFA. 

CAD-konstruktion vidtog sedan för att dels illustrera konceptet samt för att simulera 

hållfastheten hos konstruktionen. Samtidigt påbörjades ett prototyparbete av en extern 

teknikutvecklare. 

Det slutgiltiga resultatet är en vattensängsvärmare som styrs med hjälp av en mobiltelefon 

eller annan trådlös enhet. Detta ger goda möjligheter för att implementera ytterligare 

funktioner i produkten. Denna lösning är helt unik på marknaden. 

Prototyparbetet hann inte färdigställas fullständigt utan avslutas inom kort av Calesco. 
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1 Inledning 
Rapporten omfattar ett examensarbete på grundnivå inom produktutveckling med 

inriktning mot konstruktion. Examensarbetet har utförts för Calesco av en student 

på Mälardalens Högskola. Projektet har handletts av Pär Ohlsson på Calesco samt 

Ragnar Tengstrand på Mälardalens Högskola. Examinator för examensarbetet är 

Marcus Bengtsson på Mälardalens Högskola. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren till detta examensarbete, Calesco, vill modernisera delar av sitt 

produktutbud. Produkten som skulle redesignas var kontrollenheten med vilken 

temperaturen regleras i deras vattensängsvärmare. 

Anledningen till att Calesco utformade uppdraget var för att deras befintliga 

produkter på området kommit att bli omoderna med tiden. Positionen på 

marknaden hade också försämrats vilket förhoppningsvis skulle avhjälpas med en 

redesign på deras produkter. Ett tekniksprång är också en av anledningarna, om 

tekniken som ska långtidstestas fungerar väl kan den komma att implementeras i 

fler produkter än bara vattensängsvärmare. 

Det smarta hemmet är något som på senare år blivit en allt mer aktuell fras. Den 

symboliserar hur utvecklingen mot ett enklare liv gått snabbt framåt, där alla 

hemmets funktioner kan styras ifrån samma plats eller med samma kontroll. Detta 

är något som kan hakas på, med rätt produkt och rätt tänk. 

1.2 Calesco 

Calesco har sin grund i två olika företag. Från början var Calesco en del av 

Kanthal men de båda bolagen gick isär 1992. 2001 togs Norells Sweden AB över 

och det nya namnet blev Calesco-Norells. Idag är Calesco en del av det större 

bolaget Backer BHV. 

Calesco tillverkar folievärmekretsar som har en mängd olika 

användningsområden. De är till exempel den största leverantören i världen av 

värmeelement till bilbackspeglar. Produktion finns i Sverige, Polen och Kina. 

1.3 Befintliga vattensängsvärmare 

Calesco erbjuder i nuläget tre olika varianter av vattensängsvärmare, det som 

skiljer de tre ifrån varandra är hur temperaturen regleras. De tre har olika varianter 

på kontrollenheter; Classic, Basic och Digital. Där Classic är den variant som i 

dagsläget säljer bäst, trots att denna variant är äldst. 

De befintliga lösningarna har en stor dosa i vilken all elektronik är samlad. På 

Classic och Basic kontrolleras temperaturen härifrån och kopplas sedan härifrån 

till en nätanslutning. Digital har istället ytterligare en dosa, ansluten med sladd, 

med vilken temperaturen regleras. 
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Vattensängsvärmaren placeras under sängens madrass och värmer därifrån upp 

vattnet. I figur 1 visas en bild på hur denna placering ser ut och hur vattensängen 

är uppbyggd. 

1.4 Vad är en vattensäng? 

Till skillnad ifrån en vanlig säng där madrassen är uppbyggd av antingen ett 

skumgummimaterial eller en resårbotten är madrassen i en vattensäng fylld med 

vatten, som namnet i viss mån antyder. Idén med vattensängar har dokumenterats 

första gången under 1800-talets andra hälft då vattensängar användes för att 

avlasta kroppen hos personer som var inlagda på sjukhus av olika anledningar. 

Vattensängar som de ser ut idag fick dock sitt utseende först i slutet på 1960-talet, 

sedan dess har vattensängen varit ett alternativ för alla de människor som valt att 

köpa en ny säng. 

Det finns två grundprinciper för hur en vattensäng kan se ut, det finns de som har 

fasta sidor, hardside, och det finns dem med mjuka sidor, softside. En 

konstruktion med fasta sidor består av en madrass och någon form av ram som 

skapats för att passa runt den madrass som används. Madrassen vilar i denna ram 

och ramen är monterad på en konstruktion som höjer upp sängen en bit ifrån 

golvet. Denna konstruktion kan se ut på hur många olika sätt som helst helt 

beroende på tycke och smak. 

De vattensängar med mjuka 

sidor består också de av en 

vattenfylld madrass men här är 

ramen den vilar i uppbyggd av 

en styv form av skumplast som 

paketeras inuti ett fodral av tyg. 

Meningen med denna typ av 

vattensäng är att den ska 

efterlikna en vanlig säng så 

mycket det går till utseendet. 

Dessa madrasser passar i regel 

också till de existerande 

sängramar som finns till 

konventionella sängar. 

Till en början hade vattensängarna bara en kammare för vattnet, detta ledde till att 

vågeffekter kunde skapas inuti madrassen om användaren rörde sig alltför mycket 

i sängen. Vågeffekten höll ofta i sig under en längre stund innan vågorna lade sig 

och användaren slapp guppa i sängen. Precis som allt annat har dock även 

vattensängar utvecklats med tiden, numera finns vågreducerande åtgärder i de 

aningen dyrare varianterna. Olika sorters foder, flera vattenkammare och en 

blandning av luft och vattenkammare är exempel på denna typ av vågreducerande 

åtgärder. Vattenbehållaren är tillverkad i mjuka material, oftast vinyl eller 

liknande, därför är det lätt att förstå att det kan behövas åtgärder för att stabilisera 

upp konstruktionen. 

En vattensäng är nästan alltid uppvärmd för att göra dem mer behagliga att sova i, 

vattnet blir annars lätt kallt och gör att det inte är särskilt bekvämt att sova. 

Temperaturen regleras av en termostat där värmen kan ställas in efter användarens 

Figur 1 - Uppbyggnad av vattensäng 
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önskemål, en vanlig temperatur är cirka 30 grader Celsius, som motsvarar 

temperaturen hos en människas hud. Förbrukningen för denna uppvärmning 

varierar mellan 150 och 400 Watt, det som påverkar är sängens uppbyggnad, 

vilken typ av bäddmadrass som används samt temperaturen i rummet. 

Det finns några huvudsakliga fördelar med en vattensäng jämfört med en 

konventionell säng. Möjligheten att värma upp sängen är en stor fördel då detta 

inte bara gör den behagligare utan även hjälper till att öka blodcirkulationen och 

sänker blodtrycket hos användaren, dessa båda effekter har i sin tur positiva 

effekter ur ett hälsoperspektiv hos människan. Komforten i en vattensäng är god 

då madrassen formar sig efter kroppen och därmed lindrar trycket mot leder och 

ryggrad. Smuts tar sig inte heller in i en vattensängsmadrass i jämförelse med en 

vanlig madrass. 

Det negativa med vattensängar är att uppvärmningen kräver en del energi, 

dimensionerna hos vattensängar med fasta sidor skiljer sig ofta från de standarder 

som finns i sängbranschen vilket kan skapa problem ibland. Vidare väger en 

vattensäng oerhört mycket, en liter vatten väger ett kilo och en vattensäng kan 

innehålla uppemot 700 liter vatten vilket gör den till en rejäl pjäs både om sängen 

ska flyttas och när den ska placeras, det gäller att vara säker på att husets 

konstruktion klarar belastningen. Den kanske mest självklara faran med en 

vattensäng är möjligheten att ett läckage uppstår, något som kan få katastrofala 

följder.
1
 

 

                                                 
1
Vattensäng, april 2013 
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2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att konstruera och formge ett mer modernt och 

snyggt sätt att justera temperaturen på de vattensängsvärmare som Calesco säljer. 

Detta för att skapa en mer attraktiv produkt som ger försäljningen av 

vattensängsvärmare ny fart. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en rapport, konstruktionsunderlag i 

form av CAD-modeller och ritningar. Författaren skall även tillverka en prototyp 

för långtidstester av en komplett vattensängsvärmare med kontrollenhet. Detta för 

att Calesco ska kunna utvärdera funktionen på produkten och hur framtida 

satsningar inom området ska se ut. 

Vidare är målet med examensarbetet att också kunna användas som en 

beslutsgrund och referensram för det fortsatta arbetet med utveckling inom 

Calesco. Resultatet av examensarbetet ska kunna fungera som ett dokument för att 

se om den teknik som ska användas är något att satsa på eller inte. 
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3 Projektdirektiv 
Calesco formulerade tidigt några viktiga projektdirektiv som var av stor vikt för 

författaren att följa i det fortsatta genomgörandet av examensarbetet. Dessa 

projektdirektiv visas i den punktlista som sammanställts här nedan. 

 Kontrollenheten ska integreras i värmaren. 

 Kontrollenheten ska tåla att placeras under ca 500 liter vatten. 

 Kontrollenheten ska trådlöst kunna kommunicera med en fjärrkontroll via 

trådlös teknik. 

 Fjärrkontrollen ska i sin tur kunna kommunicera med mobiltelefoner och 

datorer etcetera. 

Calesco ska med den prototyp som examensarbetet ska resultera i, starta ett 

långtidstest för denna nya typ av vattensängsvärmare. Detta test ska författaren 

förhoppningsvis vara med att starta.  
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4 Problemformulering 
Problemformuleringen ligger till grund för de kommande lösningar som detta 

examensarbete innehar. Dessa problem ska av författaren undersökas och lösas. 

Nedan visas i punktform vilka problem som ansågs vara viktiga att lösa för att nå 

ett gott resultat i examensarbetet. 

1. Hur skall trådlös teknik implementeras i produkten? 

2. Vilka funktioner bör kunna kontrolleras från kontrollenheten? 

3. Hur skall konstruktionen se ut för att skydda elektroniken? 

4. Går det att placera all elektronik på värmaren? 

5. Hur skall värmaren konstrueras för att vara lätt att förstå? 

6. Hur skall värmaren konstrueras för att vara lätt att montera? 

7. Vilka standardkomponenter kan utnyttjas? 

8. Vilken teknik för trådlös kommunikation är lämpligast att använda? 

Bakgrunden till problemformuleringen ligger i avsnittet om problemförståelse, 

7.2. Problemformulering bygger också delvis på de projektdirektiv som 

uppdragsgivaren satt upp. 

För att se en utförlig lista på specifika krav, gå till avsnitt 7.2.7, kravspecifikation. 
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5 Projektavgränsningar 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, vilket i tid motsvarar 10 veckors 

heltidsarbete. En veckas heltidsarbete är 40 timmar per person. För att 

examensarbetet ska kunna slutföras inom dessa tidsramar har avgränsningar satts 

upp. 

Resultatet av examensarbetet ska innehålla en prototyp som är färdig för ett 

långtidstest, resultatet i detta test visas långt efter presentationsdatum, men målet 

är ändå att resultatet ska vara positivt. En rapport ska även skrivas för att 

förtydliga vilket tillvägagångssätt som använts samt hur arbetsgången i projektet 

sett ut. 

Målsättningen som författaren satt upp innebär att prototypen ska ge önskat 

resultat och leda vidare till fortsatt arbete med produkten och som grund till detta 

kommer CAD-modeller finnas. 

Underlag i form av beräkningar på livslängd och hållbarhet ska finnas för att 

styrka valet av konstruktion. Beroende på tid kommer beräkningarna bli mer eller 

mindre ingående. 

Information om hur framtiden för ett fortsatt arbete med prototypen skall utföras 

är viktigt att lämna till uppdragsgivaren för att denne skall ha god användning av 

examensarbetet. 

Ritningar är inget huvudmål för examensarbetet, det är inte något som kommer 

prioriteras förutom då tid finns över till detta. 

Materialkostnad skall beräknas i den mån det är möjligt i detta skede av 

utvecklingen. Då det är en viktig och avgörande faktor för hur och om 

utvecklingsarbetet kommer fortskrida. 

Som ett verktyg i produktutvecklingsarbetet kommer CAD-modellering att 

användas. Om detta kommer tillämpas för att endast illustrera idéer eller för att 

redovisa slutgiltig konstruktion och hållfasthet är i dagsläget oklart. Även 

kringprodukter kan komma att CAD-modelleras för att illustrera produkten i ett 

sammanhang, dessa kommer inte beräknas eller konstrueras utan bara göras som 

hjälpmedel för förståelse. 
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Detta avsnitt i denna rapport behandlar den teoretiska delen av examensarbetet. I 

den teoretiska delen återfinns alla de olika produktutvecklingsverktyg som 

använts. Även verktyg för att framgångsrikt arbeta med projekt beskrivs här. 

Nedan presenteras de delar som återfinns i examensarbetets teoretiska del. 

6.1 Planering – Gantt-schema 

För att ett projekt likt detta ska fungera och saker ska bli gjorda är det viktigt att 

sätta upp en planering där tiden i projektet distribueras mellan olika aktiviteter. 

Inom produktutvecklingsprojekt är ett av de vanligaste sätten att göra detta att 

upprätta ett Gantt-schema. En av anledningarna till denna väl utbredda 

användning är att projektets struktur blir väldigt tidlig och det är lätt att få en god 

överblick över projektet. Gantt-schemat är en visuell typ av schema där projektets 

hela arbetsperiod visas och de aktiviteter som ska utföras sätts in i schemat enligt 

de som utför projektets önskemål och krav. 

För att ännu tydligare strukturera upp arbetet i projektet är det även vanligt att 

milstolpar eller gater sätts ut som delredovisningar. Dessa milstolpar gör det 

lättare för dem som jobbar i projektet att kolla av hur bra arbetet fortlöper och hur 

väl planen efterföljs. Det viktigaste att tänka på med dessa milstolpar är att varje 

milstolpe i projektet har klarats av innan nästa steg i projektet påbörjas. Om 

projektets arbetsgrupp inte är noggrann med detta är det lätt hänt att saker och ting 

blir oklara och vissa delar av projektet faller mellan stolarna och glöms bort. 

Som en avslutande del av projektet kan det Gantt-schema som använts i 

planeringen av projektet användas igen. Denna gång för att utvärdera hur väl 

tidsplanen för projektet efterföljts. Den faktiskt använda tiden ifylls i anslutning 

till den planerade tiden för att lätt åskådliggöra utfallet av projektets planering.
2
 

6.2 Problemförståelse 

För att på ett bra och vetenskapligt sätt kunna lösa ett givet problem är det viktigt 

att förstå det. Därför är det viktigt att samla nödvändig information om problemet 

och det område som problemen finns inom. Detta sker i detta examensarbete 

genom användning av vissa kända verktyg. Dessa verktyg är: 

 Funktionstester 

 Konkurrentanalys 

 Marknadsanalys 

 Funktionsanalys 

 QFD1 

 Kravspecifikation 

I detta avsnitt, i underrubrikerna, redovisas bakgrunden till dessa punkter. 
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6.2.1 Funktionstester 

Att starta ett projekt likt detta utan några egentliga förkunskaper inom 

huvudområdet har både sina för- och nackdelar. Det positiva är att det går att 

tänka öppet och fritt kring problemet utan att fastna i gamla lösningar. Det 

negativa är att det är lätt att hamna snett och missa vad som är viktigt fullständigt. 

För att få en personlig och egen uppfattning om ett problem är det därför viktigt 

att utföra funktionstester på befintliga lösningar. Vid ett funktionstest fås chansen 

att känna och klämma och köra en produkt och flera sinnen får arbeta och känna 

av vad som är bra och dåligt med en produkt. Detta ger följaktligen en större 

inblick i problemområdet och hjälper till att ta utvecklingen av produkten framåt. 

Ett funktionstest kan också innebära studier av en annan användare, detta gör att 

utvecklaren kan studera hur en produkt används och även få en andra synpunkt 

om vad som är bra och mindre bra med produkten. 

6.2.2 Konkurrentanalys 

Det som är det huvudsakliga syftet med en konkurrentanalys är att ta reda på hur 

andra företags produkter eller tjänster som liknar ens egna ser ut samt bedöma 

dem objektivt.
3
 För att kunna bli stor på en marknad är det viktigt att företagets 

egna produkter sticker ifrån sina konkurrenters. Genom att en konkurrentanalys 

genomförts finns då en koll på hur konkurrenterna jobbar och det blir lättare att 

differentiera sig ifrån dem. Detta hjälper också företaget till att hela tiden ligga 

steget före. 

I undersökningarna som utförs i en konkurrentanalys undersöks vilka egenskaper 

konkurrenternas produkter har och inte har samt vad de kan göra bättre och vad de 

redan gör väldigt bra. Informationen om konkurrenterna hämtas från internet, 

broschyrer och böcker med mera. 

Det säkraste sättet att göra en analys på en konkurrents produkt eller tjänst är att 

faktiskt testa den i verkligheten. I fallet då det gäller en fysisk produkt är en 

möjlighet att köpa hem en konkurrerande produkt och utföra tester på den, detta 

kostar så klart dock pengar vilket det inte alltid finns så gott om. 

I detta projekt är det viktigt att utföra en ordentlig konkurrentanalys då det finns 

en hel del konkurrenter med smarta lösningar. De flesta av dessa har tagits fram 

av personer med ett oerhört stort kunskapsförråd och därför kan mycket hjälp fås 

av konkurrenters lösningar. 

6.2.3 Marknadsanalys – SWOT-analys 

En marknadsanalys är något som oftast används då hela företag planerar att sig in 

på nya marknader, exempelvis att gå från att befinna sig på den inhemska 

marknaden och sedan gå vidare till en global marknad. Marknadsanalysen ger 

företaget underlag för hur det ska arbeta för att lyckas på den nya marknaden. Den 

information som erhålls från marknadsanalysen är uppgifter om olika kunder, 

distributionsvägar, myndigheter och kanaler som företaget har nytta av i 

etableringen på den nya marknaden. Marknadsanalysen är något som det ofta 
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slarvas med i marknadsetableringsprojekt, detta kan självklart leda till stora 

problem med felinvesteringar och liknande.
4
 

Denna del av marknadsanalysen är dock som sagt något som passar bäst för ett 

företag som ska försöka ta sig in på en ny marknad. I ett produktutvecklingsarbete 

är denna typ av frågeställning självklart också viktig att ta med i beräkningarna, 

det som är ännu viktigare att fokusera på är dock hur konkurrerande produkter ser 

ut och hur de skapar ett hot på marknaden. Även hur marknaden ser ut gällande 

försäljningssiffror är viktigt för att kunna överväga om en investering är aktuell 

eller inte. 

Ett bra sätt att ta reda på denna typ av information kring en marknad är att 

genomföra en SWOT-analys. I en SWOT-analys görs en analys av antingen den 

egna organisationen, en rivaliserande organisation eller av flera konkurrerande 

produkter.  Analysen går till på så vis att konkurrenternas produkter eller 

marknader analyseras med avseende på styrkor, svagheter, möjligheter och hot. På 

engelska strength, weakness, opportunities och threats, därav namnet SWOT-

analys. Styrkor och svagheter kan oftast knytas till produkterna i sig, medans 

möjligheter och hot ofta beror på utomstående faktorer såsom konjunkturer och 

trender i samhället. 

Styrkor 
Här undersöks, som går att utläsa ur namnet, vilka styrkor det finns hos de 

konkurrerande produkterna. Vad deras produkter gör bättre än andra och hur de 

drar nytta av möjliga produktionssätt och organisationen i företaget. Vad har de 

konkurrerande produkterna för egenskaper som gör att en kund hellre skulle köpa 

den än företagets egen variant. Från konkurrenters styrkor är det möjligt att kolla 

på hur de löst vissa problem och använda liknande lösningar till den egna 

produkten. 

Svagheter 
I denna del av analysen ligger fokus på vilka svagheter som finns hos de 

konkurrerande produkterna. Vilka förbättringsmöjligheter det finns hos de olika 

produkterna och även vissa fallgropar som finns att stöta på i 

produktutvecklingsarbetet kan upptäckas från konkurrenterna. Då är det självklart 

mycket lättare att undvika dem i det egna arbetet. Vad kunderna anser vara 

svagheter hos produkterna är också något som tas med i ekvationen och vad som 

gör att en produkt säljer sämre än en annan. Ur denna samlade information 

kommer arbetet med den egna produkten att kunna styras bort från dessa 

svagheter och ge produkten en fördel gentemot konkurrenterna. 

Möjligheter 
Här tas en närmare titt på marknaden i sig och vilka möjligheter som öppnar sig 

för produkten på densamma. Trender som finns i samhället undersöks för att se 

om det finns någon trend som kan hakas på i form av den nya produkt som håller 

på att utvecklas. Exempel på möjligheter som kan utnyttjas är ny teknik som 

kommit fram och är möjlig att använda i produkten, ny lagstiftning som öppnar 

för nya produkter och förändringar av livsstil, sociala mönster och liknande. 

Lokala förändringar kan också öppna nya möjligheter för produkter. Ett sätt för att 
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upptäcka möjligheter är att se till svagheter och styrkor och fråga sig själv hur 

dessa skapar möjligheter för produkten. 

Hot 
I denna del av analysen undersöks vilka hot och hinder det finns för det fortsatta 

arbetet med produktutvecklingen. Vad konkurrenterna gör som kan innebära 

svårigheter för den egna produkten är också viktigt att ta reda på. Det är viktigt att 

ta reda om det finns förändringar i samhället gällande lagstiftning och standarder 

som kan ställa till problem för den nya produkten. Kan förändringar i teknologin 

medföra problem. Denna del av analysen hjälper utvecklingsarbetet att hantera 

dessa hot på så vis att de uppmärksammas och kan därmed tas med i 

beräkningarna för det fortsatta utvecklingsarbetet.
5
 

6.2.4 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är väldigt förenklat en analys av en produkts eller ett systems 

funktioner. Funktionerna som en befintlig produkt har eller en kommande produkt 

bör ha listas. Dessa funktioner delas sedan in i tre huvudsakliga grupper; 

huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen är som 

namnet antyder den funktion som beskriver det huvudsyfte som finns med 

produkten. Nästa kategori av funktioner är delfunktioner, dessa delfunktioner 

samverkar för att uppfylla produktens huvudsakliga syfte, huvudfunktionen. 

Delfunktionerna kan i sin tur ha stödfunktioner, dessa funktioner får inte ha någon 

avgörande betydelse för om huvudfunktionen uppfylls eller inte. Dessa funktioner 

ska endast se till att skapa ett mervärde för kunden, detta ska hjälpa produkten att 

skilja sig från mängden och göra produkten mer attraktiv för konsumenter. 

Delfunktioner skrivs i regel med hjälp av ett verb och ett substantiv, ett vanligt 

exempel är ”medge grepp”. 

En funktionsanalys används ofta vid arbete med framtagning av både nya 

produkter och utveckling av befintliga produkter. Funktionsanalysen används 

vidare som underlag för en kommande kravspecifikation. För att förenkla 

förståelse för hur en funktionsanalys ser ut och fungerar kan även ett funktionsträd 

skapas, där huvudfunktionen är på toppen och delfunktioner och stödfunktioner 

grenar ut ifrån denna.
6
 

6.2.5 QFD 

QFD är en metod som används inom produktutveckling som ursprungligen 

kommer från Japan. Metoden är ett verktyg för att arbeta med kundorienterad 

produktutveckling, detta innebär i all enkelhet att kunders önskemål på kvalitéer 

hos produkten matchas med funktioner som finns hos produkten. Det är också ett 

utmärkt verktyg för att jämföra två fungerande produkter med varandra. Metoden 

kan även användas på andra områden för att utvärdera om input ger önskad 

output. Grunden i en QFD är analysen om sambanden mellan kundkrav och 
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konstruktionskrav. För att illustrera dessa analyser används det så kallade QFD-

huset.
7
 Detta hus består av en rad olika delar, dessa redovisas i listan nedan. 

 VAD 

 HUR 

 VAD – HUR 

 HUR-mycket 

 HUR-samband 

 NU-VAD 

 NU–HUR 

 Designviktning-Kundviktning 

Nedan redovisas en modell i åtta steg för hur dessa 

delar fylls i och alltså hur en QFD genomförs. 

1. Identifiera kundkrav som svarar på frågan VAD, vad en produkt ska göra 

och vara. Denna del bygger på marknadsanalyser och kravspecifikation. 

2. Ange HUR kundkraven skall uppfyllas. Här redovisas produktegenskaper 

som finns, bygger oftast på en tidigare genomförd funktionsanalys. 

Egenskaperna bör i så stor mån det går var mätbara. 

3. Sambanden mellan VAD och HUR fylls i. Varje VAD finns representerat 

på en rad och varje HUR på en kolumn, där dessa möts fylls värdet för 

sambandet mellan aktuellt VAD och HUR i. Det som ifylls kan variera 

men en vanlig metod är att sätta siffrorna 1, 3 eller 9, där 9 motsvarar ett 

mycket starkt samband och 1 ett litet samband. Lämnas rutan tom finns 

inget samband alls. 

4. Vidare fylls delen HUR MYCKET i, här fylls målvärden för varje 

egenskap i. Dessa värden används som mål för det fortsatta arbetet och 

även som referenser då resultat testas. Det är viktigt att så många som 

möjligt av produktegenskaperna har mätbara mål, annars bör åtgärder för 

detta vidtas. 

5. Del fem i uppbyggnaden av QFD-huset är att analysera sambandet mellan 

de olika produktegenskaperna, HUR-samband. Resultatet av detta fylls i 

taket på huset. Sambandet fylls i med ++, +, - eller --. ++ innebär ett starkt 

positivt samband, där egenskaperna samverkar till att uppfylla samma sak. 

-- innebär att egenskaperna ligger i konflikt med varandra, de motverkar 

varandra och drar åt olika håll. Om konflikten inte går att lösa måste 

produktegenskaperna omarbetas på något sätt. 

6. Sedan analyseras hur konkurrensen ser ut i NU-delen av huset, jämfört 

med VAD-delen. Den egna produkten jämförs med konkurrenter, med 

avseende på varje kundkrav, ett i taget. Kundens värdering på hur kraven 

uppfylls är det viktiga. 

7. Teknikvärderings delen är en utvärdering av produktegenskaper hos 

konkurrenter, en jämförelse mellan HUR och NU. Denna del är tekniskt 
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inriktad och genomförs i många fall därför av en teknikavdelning på 

företaget. 

8. Sista delen är en viktning som visar på hur viktig varje produktegenskap 

är. För att göra detta behövs först en viktning på varje kundkrav, denna tar 

formen av en siffra 1-5, där 5 är viktigast. Denna siffra på VAD 

multipliceras sedan med varje samband mellan HUR-VAD och värden 

summeras nedåt i varje HUR-kolumn. Ett högre värde i summeringen 

innebär en viktigare funktion. 

Det som är viktigt att förstå då en QFD används för arbetet med produktuveckling 

är att den inte ger ett enda rakt svar, utan den är som ett multifunktionsverktyg där 

många analyser kan göras från en enda QFD. Målsättning är i alla fall delvis att 

undersöka att kundens önskemål uppfylls och på vilka sätt de uppfylls. Om de är 

de rätta och mest effektiva eller inte.
8
 

6.2.6 Kravspecifikation 

I en teknisk kravspecifikation listas de olika krav som ställs på produkten. Kraven 

grundar sig i flera olika delar av en produkts livscykel och därför måste hela 

denna livscykel studeras för att kunna sätta upp kraven. Som grund för kraven 

ligger de behov som bland annat kunden, företaget, funktioner och lagstiftningar 

kan ställa på produkten. 

Behoven från dessa olika aktörer är oftast väldigt brett formulerade och erbjuder 

inte särskilt mycket information till utvecklaren. Problemet är att begreppen som 

används i dessa är alldeles för vida och ger utvecklaren mängder av möjligheter på 

lösningar av problemet. Målet med kravspecifikationen är att definiera dessa och 

bryta ned dem till tekniska specifikationer. 

Kravspecifikationen beskriver precis vad produkten måste göra ur ett tekniskt 

perspektiv. Exempelvis kan ett kundbehov vara att kunna montera en produkt 

enkelt, det specificerade krav som svarar för detta skulle vara att produkten skall 

kunna monteras på 5 minuter. Ett specificerat krav består av två delar, den första 

anger vad som skall göras, den andra visar hur det ska göras. I exemplet skulle 

den första delen vara ”produkten skall monteras” och den andra delen vara ”på 5 

minuter”. 

Kravspecifikation kan behöva revideras efter att arbetet gått en bit. Den första 

kravspecifikationen som sätts kan ofta bli lite för tuff att uppnå, vissa krav kanske 

uppfylls och överträffas medans andra krav inte uppfylls. Det blir självklart 

kompromisser som följd av detta och dessa måste diskuteras med 

uppdragsgivaren. Diskussionen leder oftast till en ny kravspecifikation som ligger 

närmare de verkliga förutsättningarna som konceptet har för att uppfylla kraven.
9
 

6.3 Kreativa verktyg 

När arbete med kreativa verktyg utförs är det meningen, som namnet antyder, att 

kreativiteten ska flöda. Det viktiga här är inte att göra snygga skisser och 
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detaljerade beskrivningar, utan i detta läge är det oerhört mycket viktigare att få 

fram en stor kvantitet av olika idéer och koncept. Brainstorming är ett av de allra 

vanligaste verktygen som används för att få fram stora kvantiteter av idéer. 

Idégenerering ingår också i den kreativa delen processen, här tas många nya idéer 

fram till en låg kostnad.
10

 

6.3.1 Brainstorming 

Brainstorming är ett oerhört effektivt och välkänt kreativitetsverktyg för att ta 

fram väldigt stora mängder idéunderlag. En grupp arbetar tillsammans med ett 

problem och sätter sig ned för att låta alla gruppmedlemmar dela med sig av idéer, 

bra som dåliga, inga idéer får förkastas. Slutidéer bör inte ha diskuterats med 

gruppen då tankegångarna lätt fastnar vid dessa. Utvärdering av idéerna sker inte 

under själv brainstormingen utan analyseras i efterhand. Resultatet av en lyckad 

brainstorming är en stor mängd olika idéer där många är användbara i det fortsatta 

arbetet och även många oanvändbara. Det viktigaste att tänka på vid 

brainstorming är att anteckna alla idéer, den idén som missas kan vara den 

perfekta lösningen till problemet. 

Det finns flera olika varianter på brainstorming, bland annat brainwriting, 

kollektiv anteckningsbok, turordning och stop and go.
11

 

6.3.2 Mindmap 

Anteckningar är bland det viktigaste som finns, och i synnerhet då arbete med 

brainstorming genomförs. Som form för anteckningar är då mindmap, eller 

tankekarta, en effektiv metod att använda. De olika idéer som kommer fram 

struktureras upp på så vis att varje idé läggs under passande kategori. Detta gör att 

överblicken på idéerna blir lättare och användaren kan lättare läsa av resultatet av 

brainstormingen. I grunden samma upplägg som vanliga anteckningar men i en 

mindmap syns samband och relationer mellan olika idéer bättre, vilket öppnar för 

nya idéer om hur de kan kombineras. 

6.3.3 Konceptskisser 

Genom att hela tiden skissa ner alla de olika koncept och idéer som utvecklaren 

får upp i huvudet på papper kan nya mönster och ytterligare nya idéer träda fram. 

Detta ger en exponentiell effekt, ju fler skisser som gjorts desto fler funderingar 

och idéer kommer det fram. Det är också ett viktigt verktyg för att kunna 

diskutera idén med en annan person som inte ser på problemet på samma sätt som 

utvecklaren. Kan en idé visas upp för någon annan person föds oftast nya idéer. 

Det räcker att personen som får se idén kommenterar på något så sätter 

tankeverksamheten igång. Eller så kan det vara så att utvecklaren kört fast och 

behöver hjälp att komma vidare, då är det viktigt att kunna visa sitt arbete för att 

få hjälp.
12
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6.4 Konceptval 

När den kreativa fasen av ett projekt avslutats måste resultatet av denna fas 

analyseras. I regel finns en stor mängd av olika idéer och koncept som måste tas 

tillvara på, på något sätt. De behöver värderas och rankas mot varandra för att 

kunna fastställa vilket som är det bästa av dessa koncept och som därmed bör 

arbetas vidare med. 

Att ha uppdragsgivaren medverkande i denna fas av projektet kan vara bra för att 

leverera det resultat som de önskar samt för att kunna utnyttja deras kunskaper om 

området, som kan vara mer djupgående än utvecklarens. De har inte heller någon 

”favorit” bland idéerna som en eventuell utvecklare har. 

De metoder som kommer användas för val av koncept i detta examensarbete 

presenteras i teori nedan, undantaget QFD som presenteras i avsnitt 6.2.5. 

6.4.1 Koncept screening - Pugh’s matris 

Pugh’s matris är ett verktyg som används inom produktutvecklingsarbetet för att 

assistera vid valet av vilket eller vilka koncept som det är lämpligt att fortstätta 

arbetet med. Det används även som ett medel för att jämföra likheter i koncept 

och om olika koncept kan kombineras eller förbättras. 

Steg ett i arbetet med Pugh’s matris är att förbereda själva matrisen i sig, för att 

göra detta väljs ett lämpligt koncept ut för att agera som referenskoncept. Detta 

koncept bör varken vara det som teamet tror är sämst eller det som teamet tror är 

bäst. Nästa steg i att förbereda matrisen är att föra in de olika koncept som tagits 

fram i matrisen, samma sak görs med de olika krav som ställs på koncepten. Det 

är viktigt att nivån på beskrivningen av koncepten är likvärdig, detta för att ge ett 

så riktigt resultat som möjligt. En enkel skiss per koncept kan vara lämpligt. 

Kraven på koncepten baseras på de kundbehov som har identifierats tidigare i 

projektet. I detta läge ges ingen vikt till de olika kraven, därför är det viktigt att 

inte ta med för många krav, utan bara de viktigaste. 

Steg två för att genomföra Pugh’s matris är att värdera hur de olika koncepten 

uppfyller kraven som ställs. Varje koncept jämförs med det referenskoncept som 

valts för att göra det lättare till en objektiv och rättvis bedömning av varje 

koncept. Om varje krav gås igenom för varje koncept eller om ett koncept i taget 

görs klart är av mindre betydelse, så länge arbetsgruppen är överens om vad som 

gäller. Varje ruta i denna del av matrisen fylls i med antingen +, 0 eller -. Där + 

innebär att konceptet uppfyller kravet bättre än referensen, 0 att det är lika bra och 

– att det är sämre. För att mer objektivt kunna jämföra olika koncept kan olika 

mätvärden användas för att bedöma ett koncept. Detta är ett bra sätt att arbeta då 

det är svårt att göra en rättvis bedömning bara utifrån en skiss. Ett exempel på ett 

sådant mätvärde är om kravet är låg monteringskostnad, då kan bedömningen 

göras utifrån hur många delar som ska monteras på varje koncept. Ett annat 

exempel är att ett mätvärde för användarvänlighet kan vara hur många operationer 

som krävs för att använda anordningen. Lämpliga mätvärden för denna analys kan 

även identifieras när den tekniska kravspecifikationen sammanställs. 

Steg tre är att räkna ihop antalet +, 0 och – hos varje koncept och notera summan i 

den nedre delen av matrisen. Dessa siffror summeras sedan på så vis att antalet – 
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subtraheras ifrån antalet +. Detta ger då ett siffervärde som kan jämföras mellan 

de olika koncepten. De koncepten med högst värde på denna siffra är de bästa 

koncepten. 

Steg fyra är att först verifiera och se till så att resultat från matrisen är rimligt och 

att inga fel begåtts under arbetet. Om allt ser bra ut är det bara att fortsätta, annars 

bör arbetsgruppen gå tillbaka och kolla över bedömningarna igen. Arbetsgruppen 

skall nu se över varje unikt koncept och hur de har bedömts i matrisen. Om det är 

så att vissa koncept är bra på de flesta punkter men dåliga på någon enstaka kan 

det vara läge för att genomföra förbättringar som rättar till dessa sämre delar. Kan 

koncept kombineras för att bevara bra punkter och utesluta dåliga är det också 

något som bör funderas över. Dessa nya, förbättrade och kombinerade, koncept 

läggs till jämns med de andra koncepten i matrisen och jämförs enligt samma 

princip. 

Steg fem är att utifrån resultatet i steg tre och fyra välja ut vilka koncept som ska 

få vara med i det fortsatta arbetet och vilka koncept som skall lämnas. Utifrån 

tidigare steg bör arbetsgruppen ha kunnat etablera goda förutsättningar för att 

avläsa vilka koncept som är lovande och vilka som är återvändsgränder. Hur 

många koncept som väljs för fortsatta förbättringar avgörs av resurserna i form av 

personal, pengar och tid. När koncepten för fortsatt arbete valts måste de problem 

som kan uppstå i det fortsatta arbetet identifieras. Även huruvida koncept scoring 

behöver appliceras avgörs i detta läge, om resultatet av Pugh’s matris anses vara 

nog för att välja koncept skippas detta verktyg. 

Steg sex är det sista steget och här reflekteras över resultatet och processen i stort. 

Det är viktigt att alla i arbetsgruppen är överens om att resultatet är riktigt. Om 

detta inte är fallet kan processen behöva göras om med fler krav inblandade eller 

så kan en specifik bedömning göras om. Att göra denna kontroll efteråt minskar 

risken för att ett misstag görs och ökar chansen för att hela arbetsgruppen blir 

engagerad i produkten och det fortsatta arbetet.
13

 

6.4.2 Koncept Scoring 

Koncept scoring är i stort sett samma sak som den tidigare koncept screeningen, 

med skillnaden att denna metod är en mer noggrann analys. Det som skiljer de 

båda metoderna åt är inte särskilt mycket egentligen. För det första analyseras 

bara de koncept som tagit sig vidare ifrån Pugh’s matris i koncept scoringen. 

Dessa bedöms nu inte heller i jämförelse mot ett enstaka referenskoncept, utan 

varje krav kan ha olika referenskoncept, detta för att inte skapa en komprimerad 

betygsskala. Om det referenskoncept som väljs är det allra bästa på ett krav 

försvinner de övre delarna i bedömningen, bedömningen kan nu bara ske med 

avseende på hur mycket sämre de andra koncepten är jämfört med 

referenskonceptet. Betygsskalan i detta verktyg är också den annorlunda, betyg på 

varje koncept sätts lämpligen mellan 1 och 5, där 1 är mycket sämre än referens 

och 5 mycket bättre än referens. Ett betyg 3 innebär att konceptet är lika bra som 

referens. 
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Den kanske viktigaste skillnaden är att varje krav i detta verktyg har fått en vikt 

som indikerar hur viktigt varje krav är för produkten. Vikten multipliceras med 

betyget hos varje koncept. Värderingen av varje koncept blir nu mer avgörande 

och skillnaden mellan de olika koncepten blir mer finfördelad och tydlig. Till slut 

avgörs vilket koncept som bör tas vidare i arbetet utifrån den poäng som kommit 

fram ur matrisen.
14

 

6.4.3 Kanomodellen 

Kvalitet är ett väldigt vitt begreppet med många olika sidor när det kommer till 

kundtillfredsställelse. Det vanligaste och enklaste sättet att se på saken är att ju 

högre kundtillfredsställelse om en produkt uppnår sina kvalitéer och desto mer 

mindre om de inte uppfylls. 

Vissa egenskaper hos produkten tas dock för givna att de existerar, så kallade 

baskrav. Det finns outtalade krav på att dessa egenskaper ska finnas, till exempel 

tas det för givet att en bil har en ratt. Har inte bilen någon ratt blir kunden 

missnöjd, men att den finns ger ändå inget pluspoäng. 

Andra egenskaper hos produkten gör att kunden blir positivt överraskad om de 

finns, dessa kallas plusvärden. Det är behov som kunden kanske inte vet om att de 

har och som är outtalade ifrån deras sida. Finns dessa egenskaper hos en produkt 

blir kunden nöjd, men finns de inte ger det ändå inget minuspoäng till produkten. 

Vad som anses vara ett baskrav eller plusvärde är beroende på om produkten är en 

lyx- eller budgetmodell. Olika förväntningar ställs på olika produkter.
15

 

6.5 Bearbetning av koncept 

När ett koncept är valt för vidare arbete ska lösningen förbättras och bearbetas. 

Utvecklingsarbetet fortlöper då utefter vissa konstruktionsval som skall göras och 

ytterligare ett antal produktutvecklingsverktyg används. De delar som påverkar 

bearbetningen av konceptet listas nedan. 

 Materialval 

 Beräkningar 

 FMEA 

 DFM 

 DFA 

 DFA2 

Då målet med detta examensarbete är att framställa en prototyp, kan dessa verktyg 

bli ineffektiva då det är så pass tidigt i processen med att ta fram en ny produkt. 

Dessa verktyg kommer ändå utföras för att ge en så bred grund som möjligt för 

det fortsatta produktutvecklingsarbetet. Nedan beskrivs dessa mer detaljerat. 
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6.5.1 Materialval 

För att välja material finns i första hand tre faktorer som behöver tas med i 

beräkningarna. Dessa tre faktorer är egenskaper, tillverkning samt budget och 

tidsplan. Nedan redovisas vad som ingår under varje faktor. 

Under faktorn egenskaper ingår många olika delar. Bland de viktigaste i denna typ 

av projekt är hur lång livslängd ett material har med avseende på korrosion, 

utmattning och hållfasthet. Vidare kan egenskaper som vikt, styvhet, böjbarhet 

och styrka vara angörande. Egenskaper som rör utseendet som glansighet och 

färgmöjligheter är även viktiga i vissa fall, då materialet kommer synas och 

behöver ha ett visst utseende. Hur bra materialet är ur miljö- och hälsosynpunkt är 

också en väldigt viktig del i dag. 

För att ett material skall kunna användas är det viktigt att det går att tillverka 

produkten i materialet. Undersökning om materialet tillåter att tillgänglig 

tillverkningsmetod används är viktigt att veta. Och huruvida den noggrannhet vad 

gäller ytor och mått går att erhålla, även om det är möjligt att skapa formen som 

krävs är viktigt. Några viktiga punkter är hur materialet kan sammanfogas med 

andra material, hur det fungerar med ytbehandlingar och hur mycket av materialet 

som kan utnyttjas och därmed kostnaden för materialet. 

Den sista och i vissa fall mest avgörande faktorn för hur ett material väljs är 

budgeten och tidsplanen. Det är viktigt att materialet går att få tag på i rätt tid och 

till rätt pris för att ett projekt skall bli lyckosamt. Hur mycket av materialet som 

behöver beställas kan också avgöra valet, om ett specialmaterial måste beställas 

bör kvantiteten i beställningen öka för att göra det lönsamt.
16

 

6.5.2 Beräkning 

En viktig del i att konstruera en ny produkt är att verifiera att konstruktionen 

håller för de påfrestningar som den kommer utsättas för. Livslängden på en 

produkt är något som är oerhört viktigt för att behålla och stärka ryktet kring 

produkten på marknaden. Det är viktigt att livslängden är rätt, den får varken vara 

för lång eller för kort. Snåla beräkningar med exempelvis tunnare gods leder till 

billigare produkter med betydligt kortare livslängd. Åt andra hållet kan generösa 

beräkningar göra att materialkostnaden för produkten blir onödigt hög och 

livslängden extremt lång, något som inte krävs ifrån kunderna. 

Även beräkningar över hur prisbilden för tillverkningen är en viktig del i 

processen. Beräkningar över hur mycket en produkt kommer att kosta är viktigt 

för att kunna avgöra om det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta med projektet. 

De beräkningar som kommer genomföras i detta examensarbete är grundläggande 

livslängsberäkningar samt en uppskattning på priset för den tilltänkta produkten. 

6.5.3 FMEA 

Failure Modes and Effects Analysis, FMEA, som är den teknik som presenteras 

nedan kan användas igenom hela produktutvecklingsprocessen och förfinas i takt 

med att produkten tar form. Metoden hjälper till att identifiera var förändringar 
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hos produkten behöver göras och att upptäcka fel som kan uppstå. FMEA följer 

fem steg och kan redovisas i en enkel tabell. Dessa fem steg redovisas nedan. 

Steg 1, identifiera vilken funktion som påverkas. För varje funktion som 

framkommit hos produkten måste frågan ställas, vad händer om denna funktion 

försvinner? Dessa funktioner hämtas lättast ifrån en funktionsanalys eller QFD. 

För produkter som genomgår en redesign hittas funktionerna genom att analysera 

den gamla produkten. Djupare frågeställningar kan också ställas för en mer 

detaljerad analys, vad händer om denna funktion försvinner vid rätt tillfälle? Vad 

händer om denna funktion försvinner vid fel tillfälle? Vad händer om denna 

funktion försvinner helt? 

Steg 2, identifiera felsätten. För varje funktion finns många olika typer av fel. 

Denna del är en beskrivning över hur de olika felen kan visa sig. Det är vad som 

kan observeras, vad som kan upptäckas när en funktion försvinner. 

Steg 3, identifiera effekten av ett fel. Vilka konsekvenser på andra delar av 

systemet får försvinnandet av de funktioner som identifierats i steg 1? Med andra 

ord, om detta fel inträffar, vad kan då hända mer? Dessa effekter kan vara svåra 

att identifiera i system där varje funktion inte är friställd. Många katastrofer kan 

förklaras av att en funktion försvunnit och därmed har andra funktioner 

överbelastats på ett oförutsett vis. Om alla funktioner är friställda ska 

konsekvenserna av olika fel kunna spåras. 

Steg 4, identifiera felorsaker och misstag. Lista de förändringar, designaspekter 

eller tillverkningsfel som kan leda till ett fel. Organisera dem i kategorierna: 

designmisstag (D), tillverkningsmisstag (M) och verksamhetsförändringar (O). 

Steg 5, identifiera lösningar. Lösningar består av tre delar, vilken åtgärd 

rekommenderas, vem som är ansvarig och vad som gjordes i praktiken. För varje 

designmisstag som listas i steg 3, notera vilka åtgärder i form av redesign som 

skall vidtas. Samma sak gäller för tillverkningsmisstag. För varje 

verksamhetsförändring, använd den information som genererats för att etablera ett 

tydligt sätt för att upptäcka felsättet. Detta är viktigt då det är grunden för 

diagnostiseringen av problemen när de uppkommer. För verksamhetsförändringar 

kan det också vara viktigt att göra en redesign på produkten för att minska 

effekten på funktionen av felsättet. Detta kan vara genom att lägga till fler 

komponenter, till exempel filter eller säkringar, för att skydda funktionen. Det är 

dock viktigt att tänka på hur dessa nya komponenter kan fela och vilka effekter 

det får. Användning av redundanta system är ett annat sätt att skydda mot fel. Men 

denna redundans kan lägga till nya felsätt samt öka kostnaderna.
17

 

En FMEA-analys kan göras hur många gånger som helst på en produkt eller 

funktion, då det alltid finns saker som kan förbättras för att göra produkten säkrare 

och ge den en högre kvalitet. Vanligen utförs FMEA ett antal gånger för att 

förbättra produkten successivt. 
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6.5.4 DFM 

Termen DFM, Design For Manufacture, är något som ofta används men som är 

dåligt definierat. Tillverkningstekniker använder ofta termen som beskrivning för 

många av de DFx-verktyg som finns. Andra menar att DFM handlar om 

förändringar på produktionen som inte berör produktens funktion och form. I detta 

projekt kommer DFM definieras som fastställandet av en komponents form och 

funktion för att medge effektiv och högkvalitativ tillverkning. Viktigt att förstå är 

att DFM handlar om enskilda komponenter och hur de konstrueras, för att inte 

blanda ihop syftet med DFA, som redovisas i senare avsnitt. 

Nyckeln till utförandet av en DFM-analys är att specificera den bästa 

tillverkningsmetoden för komponenten samt att försäkra sig om att komponentens 

form tillåter att den tillverkas med denna metod. För varje komponent finns i regel 

flera möjliga tillverkningsmetoder. För varje tillverkningsmetod finns det 

anvisningar som, om de följs, resulterar i konsekvent kvalitet på komponenten och 

lite spill. Till exempel kan det bästa sättet för hur en produkt skall produceras vara 

formsprutning. Därmed måste produktens form följa riktlinjerna för 

formsprutning om den ska undvika kvalitetsproblem som sjunkningar och fläckar 

på ytan. 

För att passa ihop en komponent med en tillverkningsmetod måste 

uppmärksamhet riktas mot verktyg och fixturer. Komponenter måste hållas fast 

för maskinbearbetning, släppa från formar och bli flyttade mellan maskiner. 

Formen på komponenten kan påverka alla dessa tillverkningsproblem. Vidare bör 

utformningen av verktyg och fixturer pågå parallellt med arbetet med själva 

komponenten. Utformningen av verktyg och fixturer följer samma process som 

utformningen av en komponent: etablera krav, utveckla koncept och slutligen det 

färdiga verktyget. 

Förr, då utveckling och produktion sågs som helt olika saker, kunde den som gett 

formen till en komponent skicka ritningar på komponenter till produktion som var 

väldigt svåra eller ibland omöjliga att tillverka. Dagens filosofi handlar dock om 

att ha tillverkningstekniker som en del av arbetsgruppen för utvecklingen, detta 

hjälper till med att undvika denna problematik. Då det finns tusentals 

tillverkningsmetoder är det svårt för utvecklaren att hålla alla dessa i huvudet, 

därför kan det vara svårt att utföra en DFM-analys utan hjälp av 

tillverkningsexperter.
18

 

6.5.5 DFA & DFA2 

Design For Assembly, DFA, är ett väldigt bra verktyg för att utreda hur lätt en 

produkt kan monteras. Medans DFM från avsnittet innan fokuserar på hur varje 

komponent tillverkas, fokuserar DFA på hur dessa komponenter skall sättas 

samman. Då nästan alla produkter består av många hopmonterade komponenter 

och monteringen tar tid (kostar pengar) finns starka incitament för att göra 

produkter så enkla att montera som möjligt. 

För att en DFA-analys ska vara verkligt effektfull bör produkten vara ganska väl 

definierad, görs detta i ett för tidigt stadium kan det vara hämmande för 
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kreativiteten. När en DFA-analys genomförs utgår den ifrån 13 riktlinjer eller 

frågeställningar. Dessa 13 riktlinjer kan sedan presenteras i ett arbetsblad där även 

en betygsättning för varje riktlinje kan sättas på produkten. Dessa betyg kan sedan 

sammanfattas till ett index för hur bra produkten är ur DFA synpunkt. Nedan 

redovisas de 13 riktlinjerna. 

1. Antalet komponenter bör minimeras. 

2. Användningen av separata fästelement bör minimeras. 

3. Produkten bör utformas med en baskomponent mot vilken övriga 

komponenter skall placeras. 

4. Baskomponenten bör inte behöva förflyttas vid montering. 

5. Gör monteringssekvensen effektiv. 

6. Utforma komponenter för att göra dem enkla att hämta och hantera. 

7. Utforma komponenter för att passa monteringsmetoden. 

8. Sträva efter att göra komponenterna symmetriska. 

9. Sträva efter att göra komponenterna symmetriska i förhållande till 

monteringsriktningen. 

10. Utforma komponenter som inte är symmetriska tydligt asymmetriska. 

11. Sträva efter att göra montering rätlinjig och enkelriktad. 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning. 

13. Maximera tillgängligheten till komponenterna vid montering. 

Det första som är viktigt att förstå gällande DFA är vad som faktiskt innefattar 

montering. Att montera en produkt innebär att en person eller maskin måste (1) 

hämta komponenter från ett lager, (2) hantera komponenter för att orientera dem i 

förhållande till varandra och (3) sätta dem samman. Därför är antalet komponenter 

som ska hämtas, hanteras och sammansättas, och hur lätt de kan flyttas från sitt 

lager till dess slutliga monterade plats direkt avgörande för hur svår en produkt är 

att montera. 

Att använda monteringsenkelhet för att förändra en produkts utseende är inte 

alltid ekonomiskt försvarbart. Då riktlinjerna för DFA propagerar för att göra färre 

mer avancerade komponenter kräver det i regel dyrare och mer komplicerade 

verktyg. Att göra en sådan förändring kan då bara motiveras om volymerna i 

vilken produkten tillverkas är stora. 

Slutligen är det viktigt att ställa kostnaden för monteringen av en produkt i 

förhållande till den totala kostnaden för produkten. För vissa produkter kan 

monteringskostnaden bara utgöra cirka 1-5 % av den totala 

tillverkningskostnaden. Därför ger en investering i en mer lättmonterad design 

inte särskilt stor effekt på den totala tillverkningskostnaden, och därmed en låg 

avkastning på de investerade pengarna.
19

 

DFA och DFA2 är i grund och botten samma metod. Det är samma 13 riktlinjer 

som lägger grunden för en betygsättning på enkelheten av monteringen och det är 

samma avvägningar som måste göras. Det som skiljer sig mellan de båda 
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metoderna är att DFA fokuserar på vanlig manuell montering och DFA2 är mer 

riktat mot automatiserad montering med industrirobotar. 

6.6 Konstruktion 

När arbetet med förbättrandet av de olika koncepten kommit så långt att alla parter 

är nöjda är det dags att göra något konkret av det hela. Det är dags att faktiskt 

konstruera produkten, i detta fall prototypen. Detta kan göras på en del olika sätt, 

men i detta examensarbete kommer CAD och prototyptillverkning att användas 

för att skapa produkten. Konstruktionen är en del av resultatet av allt det tidigare 

arbetet och alla kunskap från tidigare faser sätts nu samman. Nedan beskrivs de 

två metoder som används för att skapa denna konstruktion. 

6.6.1 CAD 

Sättet för hur en ny design presenteras har förändrats de senaste åren, de klassiska 

handgjorda skisserna har ersatts av 3D-modeller som görs i CAD-program. CAD 

står för Computer-Aided Design och är 3D-modeller som skapas digitalt i olika 

programvaror. 

Fördelarna med CAD-modellering är möjligheten att visualisera den 

tredimensionella formen av en produkt, möjligheten att skapa fotorealistiska 

bilder för bedömning av utseende, möjligheten att automatisk kunna räkna ut 

fysiska egenskaper som massa och volym samt effektiviteten som skapas då 

möjligheten att skapa till exempel detaljerade ritningar och olika vyer på snitt ges. 

Med hjälp av CAD-modeller behövs oftast inte lika många olika prototyper och 

modeller tillverkas. De analyser som skulle dras av dessa kostsamma prototyper 

kan istället visa sig direkt i CAD-modellen. En noggrant uppbyggd CAD-modell 

kan användas för att ta reda om de olika komponenter som ska användas får plats 

och om de är möjliga att montera enligt de planer som finns. En sådan fullskalig 

modell kallas ofta för en digital prototyp. 

CAD-modeller kan också användas för att genomföra avancerade datorbaserade 

analyser. Exempel på analyser som kan göras är värmedistributionsanalys, 

belastningsanalys, virtuellt kraschtester för bilar, kinetisk och dynamisk 

rörelseanalys. Alla dessa analyser blir hela tiden bättre och utvecklas med nya 

funktioner.
20

 

6.6.2 Prototyp 

Fysiska modeller av produkter kallas ofta för prototyper. Det som måste tas i 

åtanke då en prototyp planeras användas är vad syftet med prototypen är, i vilken 

fas i processen den ska användas och med hjälp av vilka verktyg den skall skapas. 

Det finns fyra olika huvudsyften med att tillverka en prototyp; proof-of-function, 

proof-of-product, proof-of-process och proof-of-production. Nedan beskrivs 

kortfattat skillnaden mellan de olika sorternas prototyper. 

Proof-of-function handlar om att utveckla funktionen hos en produkt, för att 

kunna jämföra med kundens behov eller tekniska krav. Denna sorts prototyp är 
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menat som ett verktyg för att skaffa förståelse för produkten, därför är exakta 

mått, material, geometri och tillverkningsprocess inte särskilt viktiga. Därför kan 

dessa prototyper byggas av nästan vilka material som helst. 

Proof-of-product är en prototyp som tas fram för att förfina komponenterna. 

Geometri, material och tillverkningsprocesser är precis lika viktiga som funktion 

hos dessa prototyper. Rapid prototyping maskiner hjälper till att skapa billiga 

prototyper på kort tid. 

Proof-of-process används för att ta reda på om geometrin och 

tillverkningsprocessen kan godkännas. Dessa prototyper tillverkas av exakt 

samma material som det slutprodukten ska ha och de produceras även på samma 

sätt. Dessa prototyper funktionstestas sedan. 

Proof-of-production prototyper tillverkas för att verifiera att hela 

produktionsprocessen är tillräckligt bra. Dessa prototyper är resultatet av en 

förserie, som tillverkas precis innan den riktiga produktionen startar.
21

 

I detta examensarbete kommer en prototyp byggas, som en stor del av resultatet. 

Denna prototyp kommer främst vara en proof-of-product prototyp, men även 

element av de resterande tre prototyptyperna kommer att finnas med. Det kommer 

även byggas fler än en prototyp, vilket öppnar möjligheter för att göra olika 

sorters prototyper.  
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6.7 Processbeskrivning 

 

Figur 3 - Grafisk processbeskrivning 
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för hur det uppsatta problemet för 

examensarbetet har blivit löst. De faser som ingår i denna process redovisas 

ingående enligt listan nedan. 

 Planering 

 Problemförståelse 

 Konceptframtagning 

 Konceptbearbetning 

 Konstruktion 

Listans punkter och dess respektive underrubriker redovisas genomgående i detta 

kapitel. 

7.1 Planering 

Planeringen i detta examensarbete består utav ett Gantt-schema som redovisar alla 

aktiviteter som skall genomföras samt för när de ska starta och hur länge de ska 

pågå. Vidare är planeringen uppdelad med fyra gater som avgränsningar mellan 

olika faser i projektet. Inom varje gate finns ett antal aktiviteter som skall 

genomföras, dessa aktiviteter redovisas och godkänns av handledare innan arbetet 

med nästa gate fortsätter. 

Syftet med att använda gater är för att verifiera att saker blivit gjorda enligt 

planeringen som satts upp men även för att skapa en tydlig struktur på arbetet. 

Gantt-schemat med tillhörande gater kan ses i sin helhet i bilaga 1 - Gantt-schema. 

Under hela examensarbetets gång kommer även loggbok föras över varje 

arbetsdag. Denna kommer fungera som referens i analysen av hur arbetet fortlöpt 

men även som stöd för beslut som tagits. 

7.2 Problemförståelse 

Examensarbetet inleddes med att skapa en relation och bekantskap med den 

produkt som skulle utvecklas. Även i vilket område produkten befinner sig och 

hur produkten står sig jämfört med konkurrenterna. För att ta reda på denna 

information på ett mer systematiskt sätt användes en rad olika verktyg för att 

undersöka dessa frågor. Dessa redovisas i detta avsnitt och resultaten som visas 

upp ifrån dessa är bakgrunden till det fortsatta arbetet. 

7.2.1 Konkurrentanalys 

Målsättningen med konkurrentanalysen var att ta reda på hur olika lösningar på 

samma problem ser ut i dagsläget. Utifrån detta kan slutsatser om vilken typ av 

lösning som är bra och hur dessa kan tas vidare i arbetet. Nedan redovisas de olika 

huvudkonkurrenter som Calesco har och vilka produkter dessa företag har i sitt 

sortiment. 
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TBD 

TBD är ett tyskt företag som tillverkar folievärmekretsar av olika slag och 

vattensängsvärmare under namnet Carbon Heater. De är en viktig konkurrent för 

Calesco då de konkurrerar på flera olika marknader, bland annat den för 

vattensängsvärmare. De har en tuff marknadsföring med snygg webbsida och ett 

mer kundinriktat uttryck. Tekniken är densamma som Calesco använder sig av.
22

 

Classic 

Klassikern hos Carbon Heater, med ”tidlös design”. Innehar tysk kvalitet, 

energieffektivitet, extremt små magnetfält. Erbjuder även alla ”Carbon Heater”-

fördelar. 

Kvalitetstestas. Lättanvänd. Passar både deep-fill och low-fill vattensängar, även 

longitudinal bladder system.
23

 

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V eller 110 V 

Effekt: 100 W, 240 W eller 265 W 

Temperaturreglering: 25° C - 35° C 

Temperatur tolerans: ± 0,1° 

Värmeelement dimensioner: 

100 W: 320 mm x 290 mm x 1 mm 

240 W: 705 mm x 290 mm x 1 mm 

265 W: 1400 mm x 600 mm x 1 mm 

Längd nätkabel: 1,5 m 

Längd styrkabel: 

240 W eller 265 W = 2,5 m 

240 W "LS" = 3,5 m 

100 W = 3,5 m 

Värmesäkerhetsanordning 

Elektronisk säkerhetsanordning 

Pris: 129,95 EUR 

Positivt 

Säkerhetsanordning för värme och ström. Jordad. Skärmad. Kapslingsklass IP67. 

Modernt stajlad. Enkel funktion.  

Negativt 

Mycket sladd. Kan uppfattas som ful beroende på smak. 
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Figur 4 - Carbon Heater Classic 
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Prestige 

Prestige är flaggskeppet bland alla uppvärmningssystem för vattensängar. Prestige 

är det enda uppvärmningssystemet där både värmeelementet och sladdarna är 

skyddade mot elektromagnetisk strålning. Termostaten är förpackad i ett 

sammetslikt material och vredet har en kromlik yta. Exklusiva material. Klassisk 

elegant design. Passar deep-fill vattensängar.
24

 

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V eller 110 V 

Effekt: 240 W 

Temperaturreglering: 25° C - 35° C 

Temperaturtolerans: ± 0,1° C 

Värmeelement mått: 705 mm x 290 mm x 1 mm 

Längd nätkabel: 1,5 m 

Längd styrkabel: 2,5 m 

Värmesäkerhetsanordning 

Elektronisk säkerhetsanordning 

Pris: 165,00 EUR 

Positivt 

Säkerhetsanordning för värme och ström. Jordad. 

Skärmad. Kapslingsklass IP67. Stajlad mot marknad. Enkel funktion. 

Negativt 

Mycket sladd. Kan uppfattas som ful beroende på smak. 
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Figur 5 - Carbon Heater Prestige 
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Iq Carbon 

Den digitala IQ Carbon är ett smart system för vattensängsuppvärmning. Den 

tillåter enkel användning av bekvämlighetsfunktioner, som är kombinerat med 

modern teknik. Den har en automatisk strömurkoppling som inte kräver 

förändringar i husets elnät. 

Enligt Carbon Heater själva kommer detta system leva upp till mer än 

förväntningarna gällande kvalitet, funktionalitet samt önskemål och förväntningar 

om säkerhet. 

Timer med 2-polig strömbrytare. Klocka med väckarklocka. Funktion som 

påminner om kemikaliepåfyllning. Upplyst 

skärm.
25

 

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V eller 110 V 

Effekt: 240 W 

Temperaturreglering: 24° C - 36° C 

Temperaturtolerans: ± 0,1° C 

Värmeelement mått: 705 mm x 290 mm x 1 mm 

Längd nätkabel: 1,5 m 

Längd styrkabel: 2,5 m 

Värmesäkerhetsanordning 

Elektronisk säkerhetsanordning 

Pris: 179,00 EUR 

Positivt 

Säkerhetsanordning för värme och ström. Jordad. Skärmad. Kapslingsklass IP67. 

Automatisk strömurkoppling.  Timer med strömbrytare. Väckarklocka. 

Påminnelsefunktion för kemikalier. Display, upplyst. 

Negativt 

Mycket sladd. Kan uppfattas som ful. Formspråket är eventuellt opassande i 

sovrumsmiljö. Troligtvis svår att lära sig att använda. Många funktioner, få 

knappar.  
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Figur 6 - Carbon Heater IQ Carbon 
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Foilpoint 

Foilpoint är ett finskt företag som tillhör den större koncernen Zoppas. De 

tillverkar liknande produkter som Calesco med liknande teknik. De har även 

tillverkning av specialbeställda produkter. De har fyra olika varianter på 

vattensängsvärmare. Även här är det i huvudsak kontrollenheten som skiljer 

modellerna åt, men här skiljer även värmeelementen sig ifrån varandra en del. 

Foilpoint ses dock som en mindre konkurrent än de övriga som tas upp i detta 

avsnitt, då de har en ganska liten del av marknaden. Här verkar inte 

marknadsföring vara en lika stor del, utan det som står om värmaren är teknisk 

fakta.
26

 

Lb1 

Nedbantad design. Jämn värmefördelning. 

Dubbelisolerad med slitstark och ofarlig 

polyester. Lättanvänd termostat. 

Överhettningsskyddad. Brett 

temperaturspann, 22-38
o 

C. Ljudlös 

termostat med inbyggt barnlås.
27

  

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V 

Effekt: 275W 

Temperaturreglering: 22° C - 38° C 

Temperaturtolerans: ± 0,1° C 

Värmeelement mått: 900 mm x 290 mm x 

0,3 mm 

Längd nätkabel:  

Längd styrkabel: 

Överhettningsskydd 

Barnlås 

Pris: 90,97 EUR 

Positivt 

Överhettningsskydd. Brett temperaturspann. Barnlås. Ljudlös. Lätt att använda 

och förstå. 

Negativt 

Ej stajlad för att passa i ett hem. Industriellt utseende. Funktion och inget mera.  
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 Hemsida, Foilpoint, Lb1, april 2013 

Figur 7 - Foilpoint Lb1 
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Dream Foil 

Nedbantad design. Jämn värmefördelning. Dubbelisolerad med slitstark och 

ofarlig polyester. Lättanvänd termostat. Överhettningsskyddad. Brett 

temperaturspann, 22-38
o 

C. Ljudlös 

termostat med inbyggt barnlås.
28

 

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V 

Effekt: 225W 

Temperaturreglering: 22° C - 38° C 

Temperaturtolerans: ± 0,1° C 

Värmeelement mått: 470 mm x 290 mm x 

0,3 mm 

Längd nätkabel:  

Längd styrkabel: 

Överhettningsskydd 

Barnlås 

Pris: 124,99 EUR 

Positivt 

Överhettningsskydd. Brett temperaturspann. 

Ljudlös. Barnlås. Lätt att använda och förstå. 

Negativt 

Ej stajlad för att passa i ett hem. Industriellt utseende. Funktion och inget mera. 

Irca 

Enkel design. Låg arbetstemperatur. Jämn värmefördelning. Dubbelisolerad. Två 

thermal cut out devices per värmare, manuell återställning. Kontrollenhet i 

italiensk design. Temperaturspann mellan 26-32
o
C

29 

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V 

Effekt: 300 W 

Temperaturreglering: 26
o
 C - 32

o
 C 

Temperaturtolerans: ± 0,2° C 

Värmeelement mått: 1010 mm x 300 

mm x – mm 

Längd nätkabel:  

Längd styrkabel: 

Pris: 

Positivt 

Lätt att använda. Thermal cut out device. Försök till stajling. 

Negativt 

Ser inte ut att passa i sovrumsmiljö. Industriellt utseende. Mest funktion, inga 

mervärden. 
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 Hemsida, Foilpoint, Dream Foil, april 2013  
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 Hemsida, Foilpoint, Irca, april 2013 

Figur 8 - Foilpoint Dreamfoil 

Figur 9 - Foilpoint Irca 
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Biotherme Waterbed 

Världens mest avancerade vattensängsuppvärmningssystem. Jämn 

värmefördelning. Dubbelisolerad med slitstark och ofarlig polyester. 

Överhettningsskyddad. Helt digitalt system. En kontroll, två system. Avstängning 

i två faser. Kroppssensor. Tillfällig avstängning. Semesteravstängning. 

Fuktvarningssystem. Fuktavstängning. Väckarklocka. Energiförbrukningsmätare. 

Elektromagnetiskt fält reducerande material. Automatisk konfiguration.
30

 

Teknisk data 

Nätspänning: 230 V 

Effekt: 275W 

Temperaturreglering:  

Temperaturtolerans: +-0,1 °C 

Värmeelement mått: 900 mm x 290 mm x 0,3 

mm 

Längd nätkabel: 

Längd styrkabel: 

Pris: 150 EUR 

Positivt 

Många funktioner som tillför ett mervärde till 

produkten. Överhettningsskydd. En kontroll 

till två system. Kroppssensor. Tillfällig- och 

semesteravstängning. Varning för fukt samt 

avstängning vid densamma. Väckarklocka. 

Energiförbrukningsmätare. Automatisk 

konfiguration. 

Negativt 

Opassande utseende för ett sovrum. Många 

funktioner kan göra det komplicerat. Troligtvis 

svår att lära sig att använda. Många funktioner 

och få knappar.  
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Figur 10 - Biotherme vattensängsvärmare 
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Sigma K 

Sigma K tillverkar en variant 

av vattensängsvärmare som 

skiljer sig ganska mycket ifrån 

övriga konkurrenter. Istället för 

den konventionella varianten 

med folievärmekretsar 

använder sig Sigma K utav ett 

keramiskt värmesystem. Detta 

leder enligt dem själva till att 

uppvärmningen blir jämnare än 

med folievärmekretsar. Denna 

värmare tillåter ingen värme att 

slippa ut nedåt utan all värme 

går till ytan och vattnet. 

Sigma K kommer i flera olika storlekar för att passa till olika stora sängar och 

typer av vattensängar. Information om mer detaljerade funktioner gällande 

exempelvis barnskydd etc. har inte gått att finna. Hur termostaten fungerar går 

bara att gissa sig till med hjälp av bilder.
31

 

Teknisk data 

Nätspänning: 

Effekt: 

Temperaturreglering: 

Temperaturtolerans: 

Värmeelement mått: 

Längd nätkabel: 

Längd styrkabel: 

Pris: 90,92 EUR 

Positivt 

Enkel funktion på termostat. Enkla former. 

Negativt 

Industriellt utseende. Inget mervärde för kunden i form av funktioner. 

Slutsatser från konkurrentanalys 

Det som är genomgående för alla produkter som finns på marknaden idag är att de 

flesta har ett fokus som ligger mer på funktion hos värmaren och inte på 

användbarhet och nytta för kunden.  Själva värmaren och funktionen på denna är i 

grund och botten samma för de flesta värmarna. Det som skiljer dem ifrån 

varandra är hur kontrollenheten till de olika modellerna har valts att konstrueras. 

De flesta av dessa kontrollenheter har ett utseende som ser ut att bara ha 

tillkommit för att passa funktionen och tillverkning. Någon större 

tankeverksamhet har i de flesta fall inte ägnats åt användarvänlighet och 

kundnytta. Ett vred som sätts till olika temperaturer likt en äggklocka är den 

vanligaste varianten på kontroll, några lite mer moderna med knappar och display 
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Figur 11 - Sigma K vattensängsvärmare 
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finns. Dessa liknar dock på många sätt ett tidtagarur mer än något som tillhör en 

säng. 

De som utmärker sig bland konkurrenterna är Carbon Heater, de har påbörjat ett 

arbete mot att göra kontrollenheten mer anpassad för ett sovrum. De får ses som 

de största konkurrenterna till en ny vattensängsvärmare. Även om de tagit ett steg 

mot en modernare kontrollenhet har de ändå inte träffat mitt i prick, långt ifrån. 

För att verkligen ta ett övertag mot konkurrenterna bör enkelheten från de gamla 

produkterna tas tillvara. Samtidigt är det viktigt att fokusera på funktioner och 

detaljer som kan användas som säljargument för den kommande produkten. Som 

det ser ut nu uppfyller de flesta modeller bara de grundläggande kraven som ställs 

på produkterna, de marknadskvalificerande kraven. Kraven som gör att produkten 

ens kan ta en plats på marknaden. För att bli ledande måste produkten erbjuda 

kunden något mer, ett mervärde. Vissa modeller har sådana intentioner med 

väckarklockor och energimätare. Det är dock viktigt att inte bara ”kasta på” 

ytterligare en funktion, utan det viktiga är att bygga in funktionen som en naturlig 

del av produkten. 

7.2.2 Funktionstester och analys av nuvarande produkter 

För att verkligen få en förståelse över de positiva och negativa saker som fanns 

med de olika existerande produkterna i Calescos sortiment utfördes en rad tester 

på produkterna och sedan analyserades resultaten i dessa tester. Det som 

analyserades var: 

 Vilka funktioner har produkten. 

 Hur lätt är det att förstå hur produkten fungerar. 

 Hur produkterna är uppbyggda. 

 Vilka delar produkten består av. 

 Hur produkterna ser ut rent utseendemässigt. 

 Vilken känsla fås av att hålla i produkten. 

 Vilka detaljer från de gamla produkterna kan användas på den nya. 

Dessa faktorer är de som ansågs vara det intressanta att veta om produkterna för 

att veta i vilken riktning som det fortsatta arbetet skulle gå. 

Box-90 

En väldigt enkel modell, har de 

funktioner som behövs i stort 

sett och inte särskilt mycket mer. 

Barnlås finns på kontrollenheten 

vilket är bra, kan användas som 

säljargument. Barnlåset kan i 

några få fall göra att 

användningen inte är helt 

självlärande utan att användaren 

måste tråckla en del första 

gången. En knapp ska hållas 

inne för att kunna vrida vredet, 
Figur 12 - Calesco Box-90 
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det gäller att förstå det, oftast inget problem. Kontrollboxen kan kopplas loss ifrån 

värmaren, bra om kontrollboxen går sönder då bara den delen behöver bytas. 

Vredet låser på olika steg, med väldigt små mellanrum. De två sladdar som går till 

nätkontakt och värmare sitter på samma sida, vilket kan ses som opraktiskt. 

Uppbyggnaden av modellen består av ett skal i form av en över- och underdel, 

som är skruvat ihop ifrån undersidan. Skalet inneslutar en elektrisk krets som styr 

värmaren. Övriga delar är vredet, tryckknappen för barnlåset och sladdarna med 

kontakter. 

Utseendet hos och känslan från denna modell är inte direkt övertygande. Den både 

ser och känns väldigt plastig. Känslan är också att kontrollenheten är större än den 

behöver vara, detta beror på att den inte är särskilt tung för sin storlek och de ljud 

som uppstår om den läggs ner på en hård yta eller på annat sätt stöts till av en 

hårdare yta. Den övergripande känslan är att den är gammal och omodern. 

Det som är den stora fördelen med Box-90 är framförallt enkelheten, detta 

kommer att försökas användas i det fortsatta arbetet med den nya produkten. 

Några specifika komponenter som ska användas i fortsättning kan inte identifieras 

just nu. 

EU-basic 

En väldigt enkel modell, det som finns i 

form av funktioner på denna modell är precis 

det som behövs, varken mer eller mindre. 

Detta skapar en enkel användning som de 

flesta förstår sig på. Saknar dock barnlås 

vilket kan vara en nyttig funktion för 

användaren, och ett bra säljargument. Alla 

sladdändar är fasta och kan inte kopplas ur, 

kan anses som både bra och dåligt beroende 

på användare. Hjulet med vilket användaren ställer in temperatur är väl väldigt 

lättsnurrat och saknar låsfunktion, detta kan göra att oönskad 

temperaturförändring sker om något kommer åt hjulet på kontrollenheten. 

Modellens uppbyggnad och delar är ett två delat skal som skruvas ihop ifrån 

botten. Skalet skyddar en elektrisk krets som styr värmaren, ett hjul används för 

att ratta in önskad temperatur. Små klackar med skruvhål finns så att 

kontrollboxen kan skruvas fast på en slät yta. Sladdarna är fasta i kontrollboxen 

och är kopplade på olika sidor. 

Utseendet hos denna modell har inte prioriterats, det är tydligt. Den ser ut precis 

som funktionen kräver, vilket gör att den aldrig kommer vara något mer än en 

kontrollbox. Passform och material känns inte heller jätteroliga om kraven från 

kunden är satta lite högre, detta är dock budgetvarianten. 

Det som är den stora fördelen med denna modell är framförallt enkelheten, detta 

kommer författaren att försöka använda i det fortsatta arbetet med den nya 

produkten. Några specifika komponenter som ska användas i fortsättning kan inte 

författaren identifiera just nu. 

  

Figur 13 - Calesco EU-basic 
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Digital 

En avancerad typ av kontrollenhet. En 

kontrollbox i direkt anslutning till värmare 

och nätuttag och en satellit i form av en 

manöverdosa ifrån vilken alla inställningar 

görs. Fler funktioner med en liten skärm, 

knappar istället för vred, nattavstängning för 

att minska magnetfälten i sängen då den 

används. Kontrollenhet med låg spänning 

för att minska magnetfälten. 

Denna variant består av två cirkelformade 

delar, den första delen innehåller den elektronik som behövs och den andra delen 

är en kontroll som styr elektroniken i den första delen. De båda delarna är 

sammankopplade med en tunn sladd. Den stora elektronikdelen består i stort sett 

bara av ett skal som innesluter de elektriska komponenterna. Skalet är tvådelat 

och ihop monterat med en skruv. Den lilla delen består även den av ett tvådelat 

skal, dessa är dock inte skruvade ihop utan använder någon annan form av fästtyp, 

troligtvis ett snäppfäste eller möjligtvis en bajonettfattning då enheten har en rund 

form. Ytterligare delar på den lilla delen är tre mjuka knappar upptill och en hård 

knapp på sidan. 

Utseendet på denna modell känns någorlunda fräscht och genomtänkt. Det är ett 

försök till att passa in produkten mer i ett sovrum, om det gått bra eller dåligt är 

upp till var och en. Kontrolldosan funkar bra i handen, den ska inte användas 

dygnet runt utan någon gång ibland. Knappar känns okej, det krävdes dock en 

snabb titt i instruktionerna för att förstå hur allt funkade. Själva gränssnittet på 

displayen är inte särskilt intressant för arbetet, mer än att det funkade bra och gick 

att förstå bra. 

Denna modell har tagit ett steg emot den riktning som resultatet av detta 

examensarbete skall ha. Det finns en separat del för styrningen av värmaren och 

en del för elektroniken. Detta är framförallt det som kommer tas med. Möjligtvis 

kommer tekniken som finns inuti de båda delarna att kunna användas i det vidare 

arbetet. 

Kopplingen på själva värmaren är densamma på alla tre modeller. Tre trådar är 

fastnitade på värmaren, ovanpå dessa sitter en kåpa som täcker kopplingarna. 

Kåpan är fylld av en tätmassa som ser till att inget vatten kan ta sig in till 

elektroniken. 

De olika modellerna består av fler delar än som nämnts ovan. Dessa är exempelvis 

elektronikkomponenter och liknande vilket gör att de inte är lika intressanta, då 

elektroniksidan av produkten inte kommer att beröras på samma sätt. 

Slutsatser från funktionstester 

De slutsatser som dragits ifrån funktionstesterna är att de nuvarande produkternas 

funktioner är väldigt bra. Produkterna fungerar som de ska och har de egenskaper 

som krävs. De har de baskrav som krävs för att platsa på marknaden men inte 

mycket mer. Ett arbete mot en mer modern produkt är dock något som bör startas 

upp snarast då produkterna är omoderna, framförallt till utseendet. Även 

funktionerna kan få sig en uppfräschning, då det med dagens teknik går att bygga 

in fler funktioner i produkten, och göra den mer attraktiv för kunden. 

Figur 14 - Calesco Digital 



45 

 

Vidare kan de konstruktionslösningar som finns i dagens modeller användas som 

ett underlag och idégrund för hur den nya produkten ska konstrueras. Framförallt 

är lösningen med hur elektronik packas och tätas vid värmaren intressant för 

vidare arbete. 

Nyckelord för det fortsatta arbetet blev också enkelhet. Det är de gamla 

produkternas allra största styrka och därför är det viktigt att bevara denna 

egenskap som varit signifikativ för produkterna. 

7.2.3 Marknadsanalys 

För att ta reda på hur marknaden för vattensängsvärmare såg ut var det viktigt att 

genomföra en marknadsanalys. Detta gjordes för att ta reda vad som redan fanns 

på marknaden, vad som kunde förbättras samt vilka möjligheter och hot som 

fanns. Ett bra verktyg för att ta reda på detta är SWOT-analys, som också 

användes. Nedan redovisas resultatet ifrån denna SWOT-analys. 

Även en jämförelse med en liknande marknad gjordes för att ge en bredare bild 

för hur utvecklingen av den aktuella produkten skulle kunna se ut. Denna 

redovisas sist i detta avsnitt, 7.2.3. 

Strengths: 

 Enkla och välbeprövade lösningar. 

 Enkel användning. 

 Gör det som behövs och inte mycket mer, enkelt. 

Weaknesses: 

 Opassande design till ett sovrum. 

 Svåra att använda vid nytänkande med funktioner. 

 Sladdar i mängder. 

 Ej stajlade i många fall, tråkigt utseende. 

Opportunities: 

 Marknaden har sett likadan ut länge. 

 Ny och fungerande teknik kan användas på denna marknad, vilket inte 

tidigare gjorts. 

 Lätt att skilja sig ifrån mängden då alla produkter ser ungefär likadana ut. 

 En ny modell bör ha stort genomslag då konkurrenterna är omoderna. 

Threats: 

 Marknad på nedgång. 

 Inte lika populärt med vattensäng. 

 Skamfilat rykte för vattensäng. 

 Stort tekniksprång kan vara skrämmande. 
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Kommentarer 

Marknaden för vattensängar och därmed vattensängsvärmare är en marknad som 

inte blomstrar i dagens samhälle. Detta erbjuder både möjligheter för utveckling 

och risker vid ett sådant projekt.  Den som vågar satsa och göra något nytt och 

revolutionerande på denna marknad har en oerhört stor chans att ta stora 

marknadsandelar. Däremot är nedgången som finns på marknaden ett stort hot då 

en stor satsning kanske inte orkar vända trenden och därmed inte ge den 

ekonomiska avkastning som önskas. Styrkan hos de nuvarande produkterna på 

marknaden är framförallt att de är lätta att använda, i och med detta kommer dock 

effekten att många funktioner som skulle kunna vara intressanta för en kund 

lämnas åt sidan. Detta är en svaghet som måste utvecklas för att bli attraktiv på 

marknaden. En annan svaghet som produkterna har är att de har ett omodernt 

utseende som inte alls passar in i den tid vi lever. 

De punkter som tas ifrån denna SWOT-analys är att bevara det enkla som de äldre 

produkterna visar upp. Att tillföra nya värden till produkten är något som kan vara 

ett sätt att ta marknadsandelar då inte särskilt många konkurrenter finns inom 

detta. Detta är en möjlighet som är viktig att fokusera på, vilket bör ha en positiv 

effekt på produktens resultat. Det är dock viktigt att hela tiden ha i åtanke att detta 

är en svår marknad att ta sig in på. Stora risker vill alltid undvikas, i ett 

utvecklingsprojekt på denna marknad finns flertalet sådana risker. Detta kan 

begränsa projektet men det är viktigt att handskas med på rätt sätt. 

Jämförelse med liknande marknad 

En produkt som i sitt utseende är väldigt lik kontrollenheten till 

vattensängsvärmare är de laddare som används till dagens bärbara datorer. De 

konventionella laddare som funnits under en längre tid har ett utseende som ser ut 

att ha tillkommit på grund av funktionerna de ska inhysa. De ser tråkiga ut och är 

något som helst göms undan så gott det går. Däremot finns vissa ljuspunkter på 

denna marknad som kan vara värda att använda som referenser i utvecklingen av 

detta koncept. De laddare som används till Apples bärbara datorer ser idag helt 

annorlunda ut än övriga på marknaden. De följer samma formspråk som själva 

datorerna och har ett inte i närheten lika industriellt utseende som konkurrerande 

datortillverkares varianter. Laddarna har ett lätt och stilrent intryck, utöver detta 

finns även en hel del nya och smarta funktioner implementerade i laddaren. Att 

göra samma förvandling av vattensängsvärmare som Apple gjort med sina laddare 

är något som inte alls skulle vara en omöjlighet. 
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7.2.4 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen för detta examensarbete skapades utefter den information och 

de slutsatser som dragits från tidigare avsnitt. Som huvudfunktion angavs Medge 

Uppvärmning då det ansågs vara en lämplig grund för hela produkten. Denna 

huvudfunktion grenar sedan ut i tre delfunktioner som måste finnas för att den ska 

göras möjlig. Delfunktionerna är i sin tur nedbrutna i delfunktioner för att göra 

bilden av vad som krävs av produkten allt tydligare. De funktioner med 

anknytningar i form av streckade linjer är stödfunktioner, dessa är funktioner som 

bör finnas för att göra produkten mer attraktiv på marknaden. Stödfunktionerna 

har liten eller ingen inverkan på huvudfunktionen. 

 

Figur 15 - Funktionsanalys för vattensängsvärmare 
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7.2.5 Marknadskrav 

Utifrån den information som samlats och de 

slutsatser som dragits från de tidigare 

aktiviteterna i projektet skapades en lista över 

de generella marknadskrav som ställs på 

produkterna. Denna lista har tagit form utifrån 

slutsatserna som dragits i avsnitt 7.2.1, 7.2.2 

och 7.2.3. Listan redovisas i figur 16 till 

höger, varje marknadskrav har även fått en 

första siffra på hur viktig den är för produkten. 

Viktigt att observera är att denna lista över 

marknadskrav inte alls är samma sak som en 

teknisk kravspecifikation. Denna lista används 

inte som någon slutgiltig lista över egenskaper 

som produkten skall ha, utan har fungerat som 

ett hjälpmedel för att ta fram den riktiga 

kravspecifikationen. Listan över 

marknadskrav bearbetas med olika 

produktutvecklingsverktyg och en diskussion 

över olika krav på produkten förs även med 

uppdragsgivaren för att ta fram den slutgiltiga 

kravspecifikationen. För att läsa om 

kravspecifikationen för examensarbetet se 

avsnitt 7.2.7.  

Marknadskraven är uppdelade i olika kategorier som symboliseras av olika färger 

i figuren. Dessa kategorier har delvis sin funktion i att visa till vilket område 

kraven hör och till vilken kund de tillhör. Kategorin produktion är till för att göra 

produkten lämplig för de personer som ska arbeta med att tillverka produkten. 

Medans övriga kategorier riktar sig till slutanvändare och vattensängstillverkare 

som kan komma att köpa produkten. 

I marknadskraven redovisas också två kategorier som heter baskrav och 

plusvärden, denna del av marknadsanalysen har influerats av det tankesätt som 

presenteras i Kano-modellen. Baskrav är de krav som produkten verkligen måste 

ha för att ens kunna vara ett alternativ bland konkurrenterna. Plusvärden är 

egenskaper som egentligen inte hör hemma på vattensängsvärmaren. Men om de 

möjligheterna används på rätt sätt i produkten kan de tillföra ett stort värde för 

kunden och därmed göra att produkten blir ett attraktivare alternativ för kunden. 

  

Figur 16 - Lista över marknadskrav 
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7.2.6 QFD1 

Den tidigare upprättade funktionsanalysen samt den lista över marknadskrav som 

tagits fram användes som grund för en första QFD-analys, denna kallas QFD1. 

Denna QFD-analys har som syfte att undersöka huruvida de marknadskrav som 

tagits fram är rimliga och relevanta för produkten. Men även för att undersöka hur 

bra resultatet av funktionsanalysen var. Detta gjordes genom jämförelse mellan 

krav och funktioner, där svar på om funktionerna är tillräckliga för att uppfylla 

marknadskraven erhölls. Jämförelsen mellan de olika funktionerna gav svar på om 

några funktioner motverkade varandra samt om några utförde samma uppgift. 

Även en utvärdering av konkurrenterna fanns med i denna QFD-analys. 

Anledningen till detta var att kunna sålla bland konkurrenterna för att se vilken 

som faktiskt var huvudkonkurrent. När huvudkonkurrenten valts ut fungerade 

även den som ett hjälpmedel för att ta fram de viktigaste egenskaperna och kraven 

ur QFD-huset. 

QFD1-huset i sin helhet finns att studera i bilaga 2 – QFD1. 

 

Figur 17 - Associationsdel från QFD1 

Resultatet av denna första QFD-analys blev förutom en djupare förståelse för 

problemet även att framförallt tre olika krav på produkten behövde tas i åtanke 

extra mycket i det fortsatta arbetet. Dessa problem var hur frågan om att kunna ge 

produkten rätt pris skulle lösas, hur produkten skulle konstrueras för att vara både 

användbar och estetiskt tilltalande och passande i ett sovrum samt hur produkten 
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skulle konstrueras för att den skulle bli effektiv att producera. De här problemen 

saknade lösningar i den existerande funktionsanalysen och hörde väl egentligen 

inte hemma där heller. Däremot var det viktigt att belysa dessa problem då de är 

högst avgörande för huruvida produkten kommer bli en succé eller inte. 

 

Figur 18 - Funktionssambandsdel ur QFD1 

Vidare konstaterades även att det var ytterst få tilltänkta funktioner hos produkten 

som låg i stark konflikt med varandra. De enda funktioner som verkligen går i 

varsin riktning är ”leda ström” och ”magnetfältsisolering”. Det finns inte särskilt 

mycket att göra åt detta då det enligt naturlagarna skapas ett magnetfält då ström 

leds genom någonting. Arbetet fick istället fokusera på att hitta den bästa möjliga 

kompromissen. 

Även hur ett eventuellt barnlås ska se ut är viktigt för hur resten av funktionerna 

ska fungera. Detta konstaterades genom att observera hur funktionen ”barnspärr” 

har en liten konflikt med både ”styra temperatur” och ”start och stopp”. Hur 

barnlåset konstrueras är alltså avgörande för hur lätt temperaturen kan ställas samt 

hur värmaren skall stängas av och sättas på. 
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Figur 19 - Konkurrentjämförelse ur QFD1 

Beroende på hur väl de olika konkurrenterna uppfyllde de olika kraven som kan 

ställas på produkterna blev de bedömda. Resultatet av detta redovisas i grafen. Det 

som visades ganska tydligt är att de flesta varianterna som finns på denna produkt 

är väldigt lika. De som skiljer sig ifrån mängden är dock Calesco Digital, Carbon 

Heater IQ och Biotherme. Dessa tre modeller är de mest moderna varianterna, 

övriga har endast de funktioner som krävs för att ta sig in på marknaden, 

baskraven. De här tre har däremot flera nya funktioner som är mer eller mindre 

användbara och den som satsar hårdast på nya funktioner är Biotherme. Om 

endast hur många och hur bra de olika kraven uppfylls räknas är Biotherme en tuff 

konkurrent. Men hur bra produkten än verkar så har den ändå en väldigt liten del 

av marknaden. Detta gör att den inte kan ses som en särskilt stort konkurrent ändå, 

även om den rent teknikmässigt ligger långt fram. Däremot kunde Calesco Digital 

och Carbon Heater IQ ses som större konkurrenter, dessa har kanske inte tagit in 

lika mycket teknik i produkten men de har trots det en större andel på marknaden. 

Dessa produkter har funktioner som uppfyller plusvärden som digital kontroll, 

planering för uppvärmning och information om kemikaliepåfyllning. Detta har 

kombinerats med bra värden på de mer grundläggande baskraven. 

Även de resterande konkurrenterna har egenskaper gällande enkelhet och 

produktion som är värda att ta med i det kommande arbetet. Däremot utgör de ett 

annat segment på marknaden med lite enklare teknik, därför kommer dessa inte 

konkurrera med den nya produkten på samma sätt. 
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7.2.7 Kravspecifikation 
1. Marknadskrav 

a. Värmaren skall vara avsedd för den europeiska marknaden. 

b. Värmaren skall i ett senare skede kunna massproduceras. 

c. Värmaren skall erbjuda en innovativ lösning jämfört med 

konkurrenterna. 

d. Värmaren skall kunna tillverkas på ett ekonomiskt försvarbart sätt. 

e. Värmaren skall vara en del av ett sortiment med flera olika 

vattensängsvärmare. 

2. Produktkrav 

a. Värmaren skall kunna justeras trådlöst. 

b. Värmaren skall kunna kommunicera med andra trådlösa enheter. 

c. Värmaren skall erbjuda användaren möjlighet att planera 

uppvärmningen. 

d. Värmaren skall bestå av så få lösa delar som möjligt. 

e. Värmaren skall använda så få lösa fästelement som möjligt. 

f. Värmaren skall kunna placeras under en fylld vattensängsmadrass. 

g. Värmaren skall uppfylla alla krav om säkerhet som ställs enligt 

lagstiftning. 

h. Värmaren skall vara estetiskt tilltalande och därmed passa i en 

sovrumsmiljö. 

i. Värmaren skall konstrueras i lämpliga material. 

j. Värmaren skall vara lätt att tillverka och montera. 

3. Dokumentation 

a. Värmaren skall vara så självinstruerande som möjligt, där detta 

brister skall instruktioner finnas. 

b. Slutresultatet skall presenteras med en prototyp och eventuellt en 

CAD-modell. 

4. Packning och emballage 

a. Värmaren skall vara färdig för användning vid köptillfället. 

b. Värmaren förpackas i en kartong. 

5. Återvinning 

a. Värmarens förpackning och instruktioner skall kunna återvinnas så 

gott det går. 

b. Värmaren skall bestå av så miljövänliga material som möjligt. 

7.3 Konceptframtagning 

I detta avsnitt avhandlas hur olika koncept på lösningar för det givna problemet 

togs fram, vilka metoder som användes för detta och vad resultatet av varje 

aktivitet var. Även hur valet av det mest lämpliga konceptet att arbeta vidare med 

gick till redovisas i detta avsnitt. 
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7.3.1 Brainstorming, Mindmap och Konceptskisser 

Då arbetet i detta examensarbete utförs av endast en person gick inte alla saker att 

utföra på det sätt som beskrivs i den teoretiska bakgrunden. En sådan aktivitet var 

brainstorming. Den fick istället modifieras till en form av enmansbrainstorm. 

Under hela projektets gång fram till denna punkt hade många olika idéer hunnit 

igenom hjärnan och några av dessa hade även skissats ned för att inte falla i 

glömska. 

Då kravspecifikationen var klar kunde dock ett mer riktat idéarbete påbörjas. En 

målsättning om att minst tio enkla koncept skulle vara skissade vid en viss 

tidpunkt sattes upp. Denna milstolpe hjälpte till att sporra kreativiteten och gav ett 

gott resultat för idéarbetet. De tio koncepten redovisas med enkla skisser och 

förklaringar nedan. 

Koncept 1 

Kontrollbox placerad direkt vid nätuttaget. 

Ingen styrning därifrån. Trådlös 

kommunikation med mobiltelefon och andra 

trådlösa enheter. Styrning av värmaren med 

hjälp av dessa enheter. 

 

Koncept 2 

Kontrollbox placerad direkt på värmaren. Ett 

enkelt vred placerat på denna box för att 

kunna reglera grundtemperatur. Även 

ytterligare möjligheter till reglering då 

uppkoppling till trådlösa enheter är möjligt 

och reglering via dessa då kan ske. 

 

Koncept 3 

Teknikbox placerad direkt på värmaren. Inga 

kontroller för värmaren på denna box. Ifrån 

denna box kommunicerar istället styrningen 

med andra trådlösa enheter och inställningen 

av värmaren sker därifrån. 

  

Figur 20 - Skis av koncept 1 

Figur 21 - Skiss av koncept 2 

Figur 22 - Skiss av koncept 3 



54 

 

Koncept 4 

Teknikbox placerad på nätsladden mellan 

värmaren och nätkontakten. Ifrån denna box 

finns en trådlös kommunikation med trådlösa 

smarta enheter. Dessa enheter kan då styra 

inställningen av värmaren. 

 

Koncept 5 

Kontrollbox placerad på nätsladden mellan 

värmaren och nätkontakten. Boxen har ett 

vred med vilket temperaturen kan ställas in. 

Har även trådlös kommunikation med smarta 

enheter så att inställningarna av värmaren 

kan styras därifrån. 

 

Koncept 6 

Teknikbox placerad direkt vid nätuttaget, 

ingen styrning på denna. Istället finns en 

tillhörande trådlös enhet som kommunicerar 

med teknikboxen. Ifrån denna fjärrkontroll 

ställs önskad temperatur in. Kan även 

kommunicera med ytterligare enheter såsom 

smartphones för att kunna ställa in 

temperaturen därifrån. 

 

Koncept 7 

Teknikbox placerad direkt på värmaren, 

ingen styrning direkt ifrån denna. Istället 

finns en tillhörande trådlös enhet som 

kommunicerar med teknikboxen. Ifrån denna 

fjärrkontroll ställs önskad temperatur in. Kan 

även kommunicera med ytterligare enheter 

såsom smartphones för att kunna ställa in 

temperaturen därifrån. 

Koncept 8 

Teknikbox placerad på nätsladden mellan 

värmaren och nätuttaget, ingen styrning ifrån 

denna box. Istället finns en tillhörande 

trådlös enhet som kommunicerar med 

teknikboxen. Ifrån denna fjärrkontroll ställs 

önskad temperatur in. Kan även 

kommunicera med ytterligare enheter såsom 

smartphones för att kunna ställa in 

temperaturen därifrån. 

Figur 23 - Skiss av koncept 4 

Figur 24 - Skiss av koncept 5 

Figur 25 - Skiss av koncept 6 

Figur 26 - Skiss av koncept 7 

Figur 27 - Skiss av koncept 8 
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Koncept 9 

Kontrollbox placerad direkt vid nätuttaget. 

Inställning av temperatur därifrån, 

inställning manuellt med vred eller knappar. 

Detta koncept saknar all form av trådlös 

kommunikation. 

 

 

 

Koncept 10 

Kontrollbox placerad på nätsladden mellan 

värmaren och nätuttaget. Inställning av 

temperatur därifrån, inställning manuellt 

med vred eller knappar. Detta koncept 

saknar all form av trådlös kommunikation. 

  

Figur 29 - Skiss av koncept 10 

Figur 28 - Skiss av koncept 9 
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7.3.2 Koncept screening 

För att sålla bland de koncept som tagits fram användes metoden koncept 

screening, mer information om teorin bakom denna metod finns i avsnitt 6.4.1. 

Som referenskoncept valdes ett av de enklare alternativen, som inte hade särskilt 

många olika funktioner och komponenter att stoltsera med, koncept 3. Alla de 

andra koncepten jämfördes med detta för att ge en rättvis bedömning koncepten 

emellan. I figuren nedan syns den ifyllda tabellen. 

 

Figur 30 - Koncept screening-tabell 

Det som är viktigt att notera i denna figur är vilka koncept som skall tas vidare för 

ytterligare utveckling, dessa är markerade med en grön ruta i nedersta raden. Valet 

av koncept att ta vidare är grundat på vilken ranking respektive koncept fick. De 

fyra koncept som valts är de fyra bästa enligt tabellen. Noterbart är dock att både 

koncept 9 och 10 har en ranking som borde kvalificera dem för fortsatt utveckling. 

Problemet med dessa är dock att kraven om trådlöshet, estetik och innovation inte 

uppfylls. De tre kraven ansågs vara så pass viktiga för denna produkt att ett 

koncept som inte tillfredsställde dessa krav inte bör tas vidare i arbetet. 

De fyra koncepten förfinas och definieras sedan ytterligare för att ge ett bra 

underlag för den kommande aktiviteten koncept scoring. Till den är det viktigt att 

konceptens egenskaper tydligare satts på pränt för att kunna göra en så bra 

bedömning som möjligt. Då denna koncept screening utförts av en ensam person 

var det också viktigt att kontrollera så att resultatet var objektivt. Detta har gjorts 

genom att resultatet ur aktiviteten presenterats för övriga som arbetat med 

projektet. I och med detta kom åsikter kring resultatet fram och resultatet kunde 

justeras för att bättre spegla verkligheten. Om denna kontroll med resten av 

gruppen inte gjorts är risken stor att resultatet av aktiviteten hade blivit färgad av 

de personliga egenskaper och åsikter som utföraren har. Nu kom istället allas 

åsikter fram även om det var en person som fyllde i tabellerna. 

7.3.3 Koncept scoring 

Som underlag för det slutgiltiga valet av vilket koncept som skulle utvecklas till 

en prototyp användes ytterligare en tabell, benämningen för aktiviteten som utförs 

i och med denna tabell är en koncept scoring. Teorin bakom denna tabell finns att 

läsa om i avsnitt 6.4.2. Viktigt att inse är dock att valet av koncept inte enbart är 

taget utifrån detta verktyg, även om ett koncept framgår som överlägset starkast 
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utifrån de kriterier som presenteras i tabellen så är det många andra faktorer som 

också påverkar ett beslut. I detta fall ligger det slutgiltiga valet av koncept hos 

Calesco och detta koncept scoring har fungerat som en vägvisare och ett underlag 

för diskussion över vad som är bra och mindre bra.  

 

Figur 31 - Koncept scoring-tabell 

Ur tabellen för koncept scoring utmärkte sig två koncept som betydligt starkare än 

de två resterande. De två sämre koncepten, de röda, skiljde sig ifrån de andra två i 

och med att de hade en extra tillhörande enhet i form av den fjärrkontroll som 

skulle följa med för att styra temperaturen. Denna extra enhet påverkar självklart 

resultatet i tabellen. I och med enheten fick koncepten ett svagare resultat i de 

flesta kategorier och fick endast bättre betyg än de andra två på tre urvalskriterier. 

Dessa var enkel användning, avläsbar och säker. Även om dessa egenskaper är 

oerhört viktiga var inte de andra koncepten tillräckligt dåliga på dessa och alldeles 

för bra på resten för att koncept 6 och 7 skulle nå upp i samma nivå. 

De koncept som alltså kommer rekommenderas för fortsatt arbete är koncept 1 

och 3, med koncept 3 som det starkaste efter dessa analyser av koncepten. 

Koncept 1 agerar reserv om det i det fortsatta arbetet uppkommer problem, 

exempelvis i de kommande QFD- och FMEA-analyserna. 

Även denna aktivitet, koncept scoring, har utförts av en ensam person. Därför var 

det även här viktigt att kontrollera så att resultatet var objektivt. Detta har gjorts 

genom att resultatet ur aktiviteten presenterats för övriga som arbetat med 

projektet. I och med detta kom åsikter kring resultatet fram och resultatet kunde 

justeras för att bättre spegla verkligheten. Om denna kontroll med resten av 

gruppen inte gjorts är risken stor att resultatet av aktiviteten hade blivit färgad av 

de personliga egenskaper och åsikter som utföraren har. Nu kom istället allas 

åsikter fram även om det var en person som fyllde i tabellerna. 

7.3.4 QFD2 

Syftet med QFD2 är att ta reda på om den valda lösningen har alla de funktioner 

som behövs för att uppfylla de krav som ställs på den. Även vilka funktioner hos 
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produkten som är viktigast och hur de motverkar eller samverkar klargörs i och 

med denna analys. Vidare finns även två olika konkurrentjämförelser med i detta 

QFD-hus, dessa används främst för att stämma av så att arbetet är på väg i rätt 

riktning och mot en produkt som är bättre än konkurrenternas. Nedan redovisas 

delar av QFD2 och vilka slutsatser som dragits ifrån dessa, QFD2 finns i sin 

helhet i BILAGA 3 – QFD2. 

 

Figur 32 - Associationsdel från QFD2 

Denna del av QFD2 visar hur sambanden mellan funktioner hos konceptet svarar 

emot olika krav som ställs på produkten. Symbolerna visar hur starkt sambandet 

mellan respektive funktion och krav är; grön prick betyder väldigt starkt samband, 

gul triangel betyder medelstarkt samband, röd romb betyder svagt samband och en 

tom ruta betyder att inget samband alls finns. 

De slutsatser som kan dras ifrån denna associationsdel är att alla de krav som 

listas har åtminstone en funktion hos konceptet som svarar emot kravet. Enligt 

denna analys finns alltså alla de funktioner hos konceptet som är nödvändiga. 

Detta innebär att konceptet i detta läge inte behöver gå igenom ett extra varv av 

utvecklingsprocessen utan kan gå vidare till nästa fas. 
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Figur 33 - Funktionsdel från QFD2 

Funktionsdelen av QFD2 redovisar dels vilka funktioner som finns hos konceptet 

samt hur dessa samverkar. Slutsatsen av denna del är att det inte finns några 

funktioner som ligger i konflikt med varandra och motverkar varandra. Däremot 

finns ett flertal funktioner som samverkar, det är viktigt att undersöka så att dessa 

funktioner inte utför exakt samma uppgift och därmed skapar en redundans. Detta 

är inte fallet hos konceptet utan alla funktioner fyller ett syfte. 

I den nedersta raden redovisas en poäng som visar vilken funktion som är 

viktigast, ju högre poäng desto viktigare funktion. De funktioner som tydligt visar 

sig vara viktigast är trådlöshet via BlueTooth, kommunikationen med SmartPhone 

samt hur en tilltänkt applikation till SmartPhones ser ut. Konceptet svarar bra på 

dessa betyg där alla dessa tre funktioner arbetas med att utvecklas. Vidare syns att 

vissa funktioner inte fått en så hög poäng, ställbar temperatur och att värmaren 

skall vara av PTC-typ. Att den ställbara temperaturen fått så lågt betyg beror på 

att många av kraven som satts inte handlar om just den delen av produkten, 

funktionen är dock ändå en viktig del för att göra produkten attraktiv för kunden. 

De enda krav som har anknytning till att värmaren är av PTC-typ är säkerhet och 

miljövänlighet, detta kan få det att verka som att det inte spelar någon roll att 

värmaren är av PTC-typ eller inte. Så är dock inte fallet, om denna funktion tas 

bort försvinner en viktig del av säkerheten hos värmaren, överhettningsskyddet. 

Som även fungerar till att göra värmaren självreglerande och därmed spara energi. 

Därför är det viktigt att behålla funktionen trots dess låga poäng. 
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Som en del av QFD2 gjordes fyra olika jämförelser med det valda konceptet, två 

av jämförelserna var av vanlig kundorienterad typ och de två andra var av en mer 

teknisk och funktionsinriktad art. Endast de mest intressanta kommer redovisas i 

detta avsnitt, övriga finns att läsa i BILAGA 3 – QFD2. 

 

Figur 34 - Konkurrentjämförelse från QFD2 

I denna konkurrentjämförelse ställs konceptet i relation till de existerande 

produkterna på marknaden. Diagrammet visar tydligt att koncept 3 är betydligt 

bättre på de allra flesta punkter. I och med detta kan slutsatsen att konceptet är en 

förbättring jämfört med konkurrenterna dras samt att detta skulle leda till en 

attraktiv produkt som skulle ha goda möjligheter att lyckas på marknaden. 

 

Figur 35 - Teknisk konkurrentjämförelse från QFD2 

I den tekniska konkurrentjämförelsen ställs konceptet i relation till de redan 

existerande produkterna på marknaden. Diagrammet visar väldigt tydligt att 

konceptet har en massiv fördel med avseende på hur mycket ny teknik som 

används i produkten, och hur väl den används. Skulle konceptet ta sig ända ut på 

marknaden skulle den sannolikt vara en helt unik produkt som i och med detta 

troligtvis skulle ta väldigt stora marknadsandelar. 

Summan av det hela är att valet av koncept 3 som det koncept som ska tas vidare i 

utvecklingen är det bästa även ur ett QFD-perspektiv. Detta beslut togs 
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tillsammans med uppdragsgivaren då även satte sig in i hur tankegångarna gått i 

utförandet av QFD2. Detta samarbete var viktigt dels för att uppdragsgivaren är 

högst intresserad av vad resultatet blir och vill självklart gärna vara med och 

påverka beslutet. Dels för att säkerställa att resultatet av QFD2 inte på något sätt 

var färgat av utförarens egna åsikter, vilket annars är en risk. 

7.4 Konceptbearbetning 

När ett slutgiltigt koncept var valt för framtagning av prototyper var nästa steg i 

arbetet att vidareutveckla konstruktionen och formen för konceptet. I föregående 

faser av arbetet har endast enkla skisser gjorts för hand för att skapa en förståelse 

för idéer och en hög kvantitet av varianter för att ge en bred beslutsgrund. I denna 

fas tas dock arbetet vidare och utförs nu mer grundligt med mer detaljerade 

skisser i CAD-programmet SolidWorks. Detta görs för att ge en bättre bild över 

hur konceptet ser ut och för att kunna avgöra vilka kritiska punkter som finns. 

Nedan redovisas vilka viktiga aspekter som har påverkat resultatet och hur den 

slutliga prototypen kommer konstrueras. Vilka delar som ingår och hur de tar 

form kommer att beskrivas mer ingående i texten. 

7.4.1 Materialval 

Då de allra flesta delar som skall ingå i prototypen redan finns färdiga att köpa in 

och montera blir denna punkt om materialval inte särskilt omfattande. Den del 

som kommer att konstrueras är kåpan som skall täcka in alla 

elektronikkomponenter. Det är i och med detta endast till denna del som ett val av 

material behöver göras. 

Då kåpan skall täcka in elektronikkomponenter som alstrar en del värme var det 

viktigt att materialet skulle tåla denna värme. Temperaturen kring komponenterna 

kan uppgå till ca 80
o
 C, materialet får varken smälta, brinna eller deformeras på 

något vis vid dessa temperaturer. En annan viktig punkt att tänka på vid 

materialvalet är hur komponenten skall tillverkas. Alla olika material tillåter olika 

tillverkningsmetoder. Det är därför viktigt att välja ett material som passar in på 

de metoder som finns tillgängliga för Calesco. 

Materialet som har valts till prototyperna är en ABS-plast, mer specifika 

beskrivningar kring exakt vilken av alla ABS-plaster som valts kommer inte göras 

i nuläget. Det detaljerade materialvalet lämnas till ett skede efter att prototypen 

har testats och fått ett godkännande för fortsatt arbete. I denna fas av utvecklingen 

är denna detaljnivå överflödig, det räcker att säga ABS-plast då dess generella 

egenskaper kan analyseras. 

ABS-plast kombinerar egenskaperna styvhet, styrka och seghet på ett bra sätt 

vilket är viktigt för att kåpan skall klara av att skydda elektroniken under den. Det 

är också bra ur ett livslängdsperspektiv för produkten, ett starkare material ger i 

regel en längre livslängd. 

Tillverkningsmässigt är ABS-plast också väldigt bra, materialet kan både 

formsprutas och extruderas vilket är bra om produkten kommer hela vägen ut i 

produktion och kan då massproduceras på ett bra sätt. För prototypen kan även 
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materialet vakuumformas, då används tidigare extruderade plattor. Detta är en 

enkel metod för att snabbt få fram en prototyp.
32

 

Materialet erbjuder också en god elektrisk isolering vilket är viktigt i denna typ av 

produkt som huvudsakligen består av elektronik. Vidare är även de termiska 

egenskaperna för materialet fullgott för att klara av de temperaturer som utvecklas 

i elektroniken och värmaren.
33

 

Slutligen skall om materialvalet sägas att det inte med säkerhet är det slutgiltiga. 

De tester som kommer utföras på prototyperna får utvisa om valet utav material 

har varit rätt eller fel. Materialet kan alltså komma att förändras, vilket är viktigt 

att tänka på då kåpan konstrueras. 

7.4.2 Beräkningar 

Beräkningar har i detta examensarbete inte haft en så överhängande stor del. 

Beräkningar har använts främst som ett verktyg för att konfirmera att de 

antaganden och val som gjorts även fungerar ur ett teoretiskt perspektiv. Rena 

hållfasthetsberäkningar har inte genomförts utan simulering med hjälp av CAD-

programmet SolidWorks har fungerat som grund för analys av hållfastheten. Även 

med hjälp av detta program har beräkningar över hur stora eller små olika delar 

behövde vara, för att inte ligga emot varandra och kunna röra sig på önskat sätt. 

Simuleringen av hållfasthet i SolidWorks har utförts flera gånger på flera olika 

varianter av den kåpa som konstruerats. Dessa tester har utförts för att undersöka 

om det finns någon form på kåpan som är bäst och vilka detaljer som är kritiska 

punkter för konstruktionen. 

För att jämförelsen mellan de olika varianterna på kåpan skulle vara användbar 

var det oerhört viktigt att sätta upp samma villkor för alla. Alla varianter har en 

fläns nederst på kåpan, den del som ligger närmast värmaren. Denna del 

behandlas som en helt fixerad del av kåpan i simuleringen. Vidare läggs en kraft 

av 1500 N ovanpå kåporna. Denna kraft motsvarar en belastning av cirka 150 

kilogram, vilket är ett sämsta tänkbara scenario för vad kåpan kan komma att 

belastas med, 150 kg väljs då det är en vikt som majoriteten av befolkningen 

aldrig kommer upp i. Vid normal användning kommer inte belastningen upp i 

dessa nivåer. Storleken på de olika kåporna som analyserats är också de 

likvärdiga. 

I figur 36 visas kanske den mest grundläggande 

varianten på hur kåpan kunde se ut, en låda i princip. 

Vid simuleringen av hållfastheten för denna variant syns 

dock tydligt vilka problem som finns med 

konstruktionen. Kanterna, det röda i figuren, är väldigt 

skarpa. Detta gör att stora laster läggs på dessa hörn och 

de är därför de första som kommer att ge vika i konstruktionen.  

                                                 
32

 ABS-plast, maj 2013 
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Figur 36 - Kåpa, kantig 
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För att komma runt problemet med de höga 

belastningarna vid hörnen i konstruktionen gjordes en 

variant med rundare former, för att testa vad detta gav 

för resultat på hållfastheten. Resultatet av simuleringen 

på denna variant visas i figur 37. Denna variant har inte 

ett enda hörn som kan ta upp belastningen, därför sprids 

belastningen ut i hela delen. I och med detta kommer aldrig belastningen i någon 

specifik punkt upp i värden som är i närheten av de som fås i den kantiga 

varianten. Problemet med denna kåpa är dock den runda formen, denna medför att 

väldigt mycket yta under kåpan inte kan utnyttjas, i och med att kretskortet är 

kvadratiskt. Att formen är så pass kupad gör också att höjden närmast kanterna av 

kåpan är oerhört låg. Båda dessa egenskaper gör det svårt att använda den runda 

kåpan. 

Den kantiga varianten är den mest praktiskt för att få plats med allt som behövs 

under kåpan, den runda och mjuka är dock den bästa för att ta upp belastningen. 

Därför torde den ultimata lösningen vara en kombination av dessa två. Det finns 

olika sätt att kombinera de båda lösningarna nedan ges exempel på hur detta gått 

till. 

I figur 38 visas en variant som följer ytterformen av den 

kantiga kåpan men har samma mjuka typ av förhöjning 

som den runda. Detta ger ett väldigt bra utfall i 

simuleringen för hållfasthet, nästan lika bra som den 

runda. Förhöjningen är i detta fall även högre än hos 

den runda varianten, och lämnar därmed mer plats till de 

komponenter som placeras under.  

För att mjukt sprida belastningen ut i hela kåpan har den 

variant som visas i figur 39 en välvd överdel, likt en 

gammal stenbro. Detta gör att trycket strålar ner ifrån 

toppen och ända ner till den fastlimmade flänsen. Vilket 

gör att belastningen aldrig hamnar överdrivet högt på 

någon specifik del av kåpan. Däremot återfinns även här 

ett problem i och med att höjden i kåpan blir alldeles för 

låg på vissa ställen.  

För att rent estetiskt passa formen av värmaren bättre 

har varianten i figur 40 istället för helt raka sidor, svagt 

krökta sidor. Detta gör även att lasterna på kåpan 

jämnas ut bättre i och med den rundare formen, vilket 

ger en bättre hållfasthet. Figuren visar även att denna 

kåpa har en mer rektangulär form, detta för att skapa 

mer plats under kåpan och följa formen av värmaren. 

Sammanfattningsvis är resultatet av alla dessa beräkningar och simuleringar att en 

bra grund för skapandet av den slutliga kåpan skapats. I och med detta steg i 

processen finns det verifierat att konstruktionerna faktiskt håller för det som de 

behöver. Konstruktionsmässigt har resultatet varit att mjuka former kommer 

implementeras i konstruktionen. För att komma ifrån de hårda belastningarna på 

små ytor.  

Figur 37 - Kåpa, rund 

Figur 38 - Kåpa, mjuk 

upphöjning 

Figur 39 - Kåpa, välvd 

Figur 40 - Kåpa, rektangulär 
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7.4.3 FMEA 

En FMEA-analys har utförts på det valda konceptet, se figur 41 eller BILAGA 4 - 

FMEA. Syftet med denna FMEA-analys var att undersöka vilka möjliga problem 

och fel som kan uppstå i konstruktionen. Med hjälp av detta fanns vid 

konstruktionsarbetet en tydligare bild över vad som behövde göras för att skapa en 

kvalitativ och säker produkt. 

 

Figur 41 - FMEA-analys 

Vid analysen uppskattades vilka olika delar i konstruktionen som kunde medföra 

de största riskerna. Varje fel fick ett uppskattat RPN, risk priority number. Detta 

användes för att avgöra vilket fel som var allvarligast och därmed viktigast att 

fokusera på. Utifrån FMEA-analysen gick det att fastställa att de viktigaste 

sakerna att titta djupare var hur skyddskåpan för elektroniken skulle konstrueras 

samt hur inbyggningen av trådlös teknik skulle göras, och vilken teknik som 

skulle användas. 

I och med att denna FMEA-analys gjordes innan själva konstruktionsarbetet 

påbörjats kunde alla de olika felen som upptäckts beröras från början och hänsyn 

ges till problemställningarna. Därför har rekommenderade åtgärder angivits för 

alla problem, då de viktigaste åtgärderna vidtagits kan övriga också göras. 

För att skapa en väl fungerande trådlös funktion analyserades denna i FMEA-

analysen. Resultatet blev att för att kunna skapa en pålitlig och användbar 

trådlöshet är det viktiga att fundera kring hur långt ifrån sängen signalen skall 

kunna uppfattas samt hur värmaren skall identifiera sig mot den trådlösa enheten. 

För att kunna försäkra användaren om att inställningen görs på rätt värmare. 

Rekommendationen för det fortsatta arbetet var alltså att avgöra styrkan på 

signalen samt att bygga in ett system för identifiering av enheter. 

Som FMEA-analysen visade var det också oerhört viktigt att konstruera 

skyddskåpan till elektroniken på ett bra sätt. Mycket belastning kommer att ligga 

på denna kåpa, då den kommer befinna sig under en stor mängd vatten och även 

vattensängens brukare. Därför rekommenderades i FMEA-analysen att 

konstruktionen av skyddskåpan skulle göras så att den tålde en specifik 

belastning, med en påslagen säkerhetsfaktor. Även att analysera hur limningen av 

kåpan går till rekommenderades, detta för att göra limningen enklare och mer 

pålitlig. 



65 

 

7.4.4 DFM 

Då tillverkningsmetoden för kåpan till prototypen bestämts till att vara en 

vakuumformning kan vissa riktlinjer för hur konstruktionen sättas upp utifrån 

detta. Vakuumdragning innebär att en skiva av plast mjukas upp genom 

uppvärmning, sedan dras med vakuum över en plugg. Plastskivan tar nu an 

formen av pluggen. 

Det första hos vakuumformning som påverkar hur skyddskåpan kommer se ut är 

det faktum att det bara går att göra detaljer med håligheter åt samma håll. 

Åtminstone i den maskin som användes. Detta innebär att formen på kåpan 

begränsas till någon typ av skålform. Kåpan bör helst inte ha alltför många skarpa 

detaljer, då problem kan uppstå för maskinen med att orka suga in materialet ända 

in emot verktyget i dessa hörn. Det är ”innerhörn” som skapar de allra största 

problemen. 

Tillverkningen av den slutliga kåpan som skulle sitta på den färdiga produkten, 

om alla tester ger ett positivt utslag, är också viktig att tänka på redan i detta steg. 

En effektiv och vanlig metod för att skapa denna typ av plastkåpa är 

formsprutning. Formsprutning går till på så vis att upphettad plast sprutas in i ett 

verktyg, kyls sedan ned för att då ha antagit formen av verktyget. Det kan låta 

väldigt enkelt, men i verkligheten är det inte det. Därför var det viktigt att 

undersöka vilka saker som avgör om resultatet av en formsprutning blir bra eller 

dåligt. 

Några enkla tumregler att tänka på för att skapa en form som ger så bra resultat 

som möjligt till så liten kostnad som möjligt presenteras nedan. För det första ska 

väggarna i detaljen hålla samma tjocklek, så gott det går. Detta hjälper plasten att 

stelna på ett jämnare sätt och krympningar minimeras. 

För det andra måste en god yta för materialet att strömma in i formen anges. En 

enkel regel är att materialet ska komma in där formen är som tjockast. 

För det tredje är det viktigt ta reda på vilken den optimala väggtjockleken är, 

vanligast är att den optimala också är den tunnast möjliga. En tunnare vägg 

medför lägre kostnader i och med att mindre material går åt samt att materialet 

stelnar snabbare. Vilken den tunnaste väggtjockleken är avgörs i regel av 

hållfastheten som krävs. 

För det fjärde är det viktigt att lägga till rejäla radier i hörn. Dessa radier förenklar 

flödet av materialet in i formen samt förhindrar materialet att få ingjutna 

spänningar. En enkel tumregel för radier är att göra dem lika stora som halva 

väggtjockleken. 

För det femte måste släppningar byggas in i detaljen. Ur en kostnadssynpunkt är 

den bästa släppningen en så stor som möjligt, utan att förändra kundens 

uppfattning av produkten. Den minsta släppningen är dock svårare att definiera, 

men oftast fungerar 1° som ett vanligt minsta värde. 2° - 5° är dock att föredra för 

att vara helt säker. I vissa extremfall kan så små släppningar som 0,25° användas, 

detta är dock relativt ovanligt, men det är viktigt att åtminstone ha denna lilla 

släppning istället för ingen alls.
34
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Viktigt att poängtera är att arbetet med DFM pågick parallellt med 

konstruktionsarbetet. 

7.4.5 DFA 

Då denna produkt i stort sett kommer bli helt ny, förutom vissa delar, kan ett 

DFA-tankesätt byggas in ifrån början. Från start fanns ett tankesätt med som hela 

tiden syftade till att göra produkten så enkel som möjligt ur ett monteringssyfte. 

Det som dock försvårade arbetet med DFA var att den största delen av 

monteringskostnaden faktiskt ligger på monteringen av kretskortet, med lödning 

och allt som hör till. Nedan redovisas varje DFA-steg och hur produkten uppfyller 

dessa. 

Antalet komponenter bör minimeras – produkten består av fyra komponenter 

som i slutändan skall sättas samman. Dessa delar är värmare, kretskort, 

strömkabel och skyddskåpa. Denna siffra är det lägsta som i dagsläget är möjligt 

för produkten. I framtiden kan det finnas möjligheter att bygga in kretskortet i 

värmaren och därmed minska antalet komponenter till tre. 

Användningen av separata fästelement bör minimeras – i produkten används 

inga separata fästelement av dess klassiska bemärkelse. Alltså används inga 

skruvar eller liknande. Det som dock används är lim och lodet som tillförs vid 

lödning. Dessa två är direkt nödvändiga då limning är det enda sättet att 

sammanfoga kåpa och värmare utan att kompromissa med den kapslingsklass som 

krävs. Samtidigt är lödning det säkraste sättet att koppla samman elektriska 

komponenter. 

Produkten bör utformas med en baskomponent mot vilken övriga 

komponenter skall placeras – baskomponenten i denna produkt är värmare. Alla 

de andra komponenterna skall monteras på denna och det faller sig därför naturligt 

att använda den som baskomponent. 

Baskomponenten bör inte behöva förflyttas vid montering – värmaren, 

baskomponenten, kommer inte att behöva flyttas överhuvudtaget under 

monteringen. 

Gör monteringssekvensen effektiv – monteringssekvensen är ännu inte helt 

spikad. Men en rimlig arbetsgång är att först trä igenom sladden genom 

skyddskåpans hål, sedan starta lödningen. Först löds kretskortet fast på värmaren 

och sedan löds strömkabelns ändar fast på kretskortet. Sedan förs kåpan till 

strömkabelns ände och limmas över kretskortet. Sist fylls kåpan med en tätmassa. 

Denna process är som den ser ut här relativt effektiv i sin hantering emellan 

stegen, däremot kommer både lödning och limning kräva en viss tid hur 

problemet än attackeras. 

Utforma komponenter för att göra dem enkla att hämta och hantera – de 

komponenter som ingår är i grunden lätta att hantera. Det finns inget som gör att 

de trasslar in sig eller suger fast i varandra, i alla fall inte mer än vad som kan 

anses som normalt. Det enda som är viktigt att tänka är att kretskorten är ganska 

ömtåliga och bör därför hanteras därefter. Detta försvårar självklart hanteringen av 

dessa. 
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Utforma komponenter för att passa monteringsmetoden – värmare, kretskort 

och strömkabel, de komponenter som skall lödas, har särskilda ytor som är 

anpassade just för att förenkla lödningen. Samtidigt har skyddskåpan en särskild 

yta som tillkommit för att på ett enkelt sätt applicera lim på. 

Sträva efter att göra komponenterna symmetriska – först skall nämnas att de 

komponenter som är rimliga att på något vis göra symmetriska i denna produkt är 

skyddskåpa och värmare. Dessa är symmetriska på en ledd. Anledningen till att de 

är symmetriska på en ledd och inte två är att båda har behovet av en öppning. För 

att skapa en symmetri i två riktningar måste öppningen placeras i 

skärningspunkten mellan dessa riktningar. Detta skulle resultera i högst oönskade 

former på produkten. 

Sträva efter att göra komponenterna symmetriska i förhållande till 

monteringsriktningen – då montering sker i en lodrät riktning och den 

osymmetri som beskrivs ovan finns i det lodräta planet kan inte komponenterna 

vridas hur som helst vid montering utan kan endast monteras på ett enda sätt. 

Detta är inte önskvärt men går inte att lösa, då skulle funktionen hos 

komponenterna försämras vilket det inte är värt. 

Utforma komponenter som inte är symmetriska tydligt asymmetriska – 

komponenterna som ingår i produkten är alla asymmetriska på något vis. De har 

dock alla gemensamt att de inte är det på ett överdrivet tydligt sätt. Är montören 

någorlunda uppmärksam bör detta inte innebära några problem, dessutom 

upptäcks troligen felet så pass tidigt att ingen skada är skedd. Något som är viktigt 

i och med detta är hur komponenterna placeras innan montering, så att de ligger i 

rätt riktning. 

Sträva efter att göra montering rätlinjig och enkelriktad – monteringen i 

produkten sker nästan enbart i en lodrät riktning, frånsett då strömkabeln träs 

igenom skyddskåpan. 

Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning – det 

finns inga direkta möjligheter att implementera någon av dessa egenskaper i 

monteringen av denna produkt. 

Maximera tillgängligheten till komponenterna vid montering – om 

monteringssekvensen som beskrivits ovan följs bör inte några problem med att 

komma åt komponenterna uppstå. Sätts av misstag kåpan fast utan att kretskortet 

och strömkabeln monterats har dock ett rejält problem uppstått. 

En utvärdering över hur bra produkten är ur ett DFA-perspektiv har också gjorts. 

Denna finns att läsa i BILAGA 5 - DFA och visar upp ett värde på hur lätt 

produkten är att montera. Detta värde gör sig dock bäst genom att jämföras med 

andra produkter för att kunna sättas i relation till något. 

Viktigt att poängtera är att arbetet med DFA pågick parallellt med 

konstruktionsarbetet. 

7.4.6 Materialkostnad 

En oerhört viktig del i alla utvecklingsarbeten är vad priset på den färdiga 

produkten kan komma att bli. Produkten kan göras hur avancerad och häftig som 
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helst men det som sätter stopp för det hela kommer alltid vara materialkostnaden. 

Med dagens teknik går nästan allt att tillverka, det handlar bara om hur mycket 

pengar som får gå åt. Hur stor budgeten är bottnar självklart i hur bra produkten är 

och hur mycket kunden är beredd att betala. 

I detta stadium av utvecklingsarbetet är det oerhört svårt att uppskatta exakt hur 

mycket pengar det kommer gå åt för att tillverka en färdig produkt. Det som dock 

är möjligt att göra är en uppskattning på vad priset kan landa på. Detta är precis 

vad som gjorts i detta examensarbete, för att ge en uppfattning om den framtida 

produkten ens är möjlig att tillverka. Inom rimliga kostnader. 

Nedan redovisas en summering över de kostnader som finns, som grund ligger 

kostnaderna från prototyparbetet. 

Kretskort: 150 kronor. 

Strömkabel: 30 kronor. 

Kåpa: 50 kronor. 

Värmare: 130 kronor. 

Summa: 360 kronor 

Försäljningspriset på de vattensängsvärmare som säljs idag ligger någonstans 

emellan 1400-2200 kronor. Om materialkostnaderna för denna nya värmare 

hamnar i närheten av de 360 kronor som räknats fram är det ekonomiskt 

försvarbart att producera produkten. Det som dock är viktigt att förstå när det 

kommer till dessa siffror är att de är preliminära. Att materialkostnaden enligt 

detta avsnitt hamnar på 360 kronor betyder inte att denna siffra är den som 

kommer bli den verkliga materialkostnaden. 

Priserna för de olika delarna grundar sig dels på de prislistor som finns hos 

Calesco, dels på priser hos återförsäljare av elektronikkomponenter
35

, dels på den 

information som kretskortsutvecklaren tillhandahållit och dels med hjälp av en 

beräkningshjälp på internet.
36

 Hur denna beräkning gått till kan ses i BILAGA 6 – 

BERÄKNINGSHJÄLP. 

7.5 Konstruktion 

I detta avsnitt redogörs för hur hela produkten konstruerats, både det som 

genomförts i CAD samt det som konstruerats för att kunna skapa en prototyp. 

Förklaringar om slutgiltiga konstruktionsbeslut och ingående delar i prototyp 

kommer att ges. 

7.5.1 CAD 

Det slutliga arbetet med att ta fram ett skydd för den elektronik som skall placeras 

på värmaren utfördes med hjälp av CAD-modellering. Dessa CAD-modeller togs 

                                                 
35

Clas-Ohlson, strömkabel, juni 2013 

36
 Beräkningshjälp, formsprutning, juni 2013 
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fram för att skapa ett underlag både för att kunna ta fram en prototyp samt för att 

den framtida tillverkningen av produkten.  

De parametrar som ingick i konstruktionsarbetet togs från de tidigare utförda 

aktiviteterna i arbetet; beräkningar, FMEA, DFM, DFA, materialkostnader och 

materialval. Dessa parametrar tar sin skepnad i olika former som ger de bästa 

egenskaperna ur olika synvinklar, minsta möjliga mått på olika delar av 

konstruktionen samt krav på hållfasthet. Nedan listas de viktigaste sakerna som 

påverkade konstruktionsarbetet. 

Minsta storlek på kåpans insida – 63x63x8 mm. För att kåpan ska rymma det 

kretskort som tagits fram är det oerhört viktigt att kåpan visar upp mått som 

matchar med dessa, och helst lämnar marginaler. Om detta inte uppfylls blir kåpan 

värdelös i denna applikation. 

Hållfasthet, skall tåla en belastning av 150 kg. De belastningar som beräknas 

kunna läggas på kåpan i ett absolut värsta scenario, då gäller det att den håller. 

Ge goda förutsättningar för limning. Konstruera för säker montering av kåpan. 

Passa Calescos estetiska profil. Passa ihop med värmarens former och den grafik 

som finns på nuvarande värmare. Tydliga grundformer med lätta avrundningar i 

hörnen. 

För att vara säker på kåpan klarar av att innesluta 

kretskortet gjordes en enkel mall, för att illustrera 

storleken på kortet. Denna användes på så vis att den 

placerades under kåpan och sedan undersöktes alla 

kritiska punkter för att se så att den inte tog i kåpan 

någonstans. Figur 42 illustrerar hur kretskortsmallen 

placerats i kåpan, sedan har ett snitt gjorts så att 

insidan kan undersökas. 

För att kontrollera att kåpan höll för de uppskattade lasterna utfördes simuleringar, 

som beskrivs mer noggrant i avsnitt 7.4.2, beräkningar. I detta steg gjordes dock 

ytterligare beräkningar, nu analyserades även vilken säkerhetsfaktor kåpan fick. 

Med hjälp av figur 44 är det lätt att upptäcka om säkerhetsfaktorn understiger 1, 

det vill säga om kåpan går sönder. Det blåa illustrera att säkerhetsfaktorn är mer 

än 1, det röda i figur 43 betyder att den är under 1 och därmed för svag. 

För att ge goda möjligheter för att kåpan skall kunna 

limmas på värmaren på ett bra och säkert sätt har 

kåpan en stor anläggningsyta mot värmaren. Kåpan 

har en typ av fläns längst ned, det är undersidan av 

Figur 42 - Kåpa, snittvy 

Figur 44 - Säkerhetsfaktor, avlång Figur 43 - Säkerhetsfaktor, kvadrat 

Figur 45 - Kåpa, undersida 
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denna som kommer ligga an mot värmarens yta. I figur 45 är denna yta på kåpan 

extra markerad med en grön färg. Denna stora anläggningsyta gör det lättare att 

applicera lim på rätt ställe av kåpan. 
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Figur 46 visar på ett ungefär upp hur den färdiga 

produkten kommer att se ut. Det viktiga att notera 

i figuren är hur kåpan följer det formspråk som 

finns på värmaren. Grundformerna påminner om 

varandra, detta för att skapa en homogen känsla 

och tydlighet i formerna. 

7.5.2 Prototyp 

En oerhört viktig del i den uppgift som gavs ifrån uppdragsgivaren var att den nya 

produkten skulle kunna testas under en längre tid. Då produkten vid ett fel 

potentiellt kan medföra livsfara är det viktigt att noggrant undersöka att den är 

säker. För att göra detta krävs prototyper och i detta avsnitt redovisas hur dessa 

tagits fram och med vilka hjälpmedel. 

För det första är det viktigt att förstå hur en prototyp är uppbyggd, vilka olika 

delar som måste ingå för att skapa en prototyp som liknar den slutliga. För att 

skapa dessa delar behöver de nyutvecklas eller så kan de befintliga modifieras för 

att passa med det framtagna konceptet. Nedan redovisas vilka delar som ingår i 

prototypen och hur de tagits fram. 

Värmare 

Värmaren är en befintlig värmare som redan används i de vattensängsvärmare 

som säljs idag. Den har dock modifierats för att ge större utrymme till kretskortet 

som skall fästas på denna. Den nya layouten för värmekretsen har gjorts av 

konstruktionsavdelningen på Calesco. Deras kunskaper för att utveckla själva 

värmeelementet har varit oumbärliga för arbetet med att framställa dessa 

prototyper. Byggandet av själva värmeelementet har utförts tillsammans med 

produktionsavdelningen som ett parallellt projekt vid sidan av den ordinarie 

produktionen. Denna del av prototyparbetet har varit oerhört lärorik då en 

betydligt djupare förståelse för produktens uppbyggnad nu kunnat erhållas. 

Värmaren består av ett antal lager av olika typer folier, med och utan etsade 

kretsar. Dessa limmades sedan samman eller smältes samman med hjälp utav en 

vakuumugn. För att säkerställa en jämn limning användes en mangel. 

 

Figur 47 - Den färdiga värmaren 

  

Figur 46 - Kåpa på värmare 
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Kretskort 

Kretskortet var något som det krävdes hjälp utifrån för att kunna konstruera, då 

djupgående kunskaper inom detta område saknades. Till hjälp togs David Eliasson 

som även hjälpt Calesco med denna typ av problem flertalet gånger tidigare. Han 

informerades om uppdraget och vilka egenskaper som önskades ifrån kretskortet. 

Utifrån detta påbörjade han sitt arbete parallellt med det övriga arbetet i projektet. 

Den viktigaste informationen som gavs till David var önskemålet om ett kretskort 

som kunde styra temperaturen och de funktioner som kan kontrolleras på 

befintliga värmare. Men med ett tillägg i form av en trådlös kommunikation via 

Bluetooth. 

Detta kretskort hann tyvärr inte utvecklas klart innan det var dags för presentation. 

Därför kunde inte någon prototyp framställas helt och hållet, utan arbetet med 

detta får fortsätta efter examensarbetets avslutande. 

Skyddskåpa 

För att skydda elektroniken på värmaren har, som tidigare redovisats, en 

skyddskåpa konstruerats. Denna del är även viktig att ha med i prototypen då ett 

verkligt test av produktens funktion kräver att prototypen är så lik den färdiga 

produkten som möjligt är. 

I och med att kretskortet inte har hunnit bli helt klart har detta medfört problem 

även för tillverkningen av skyddskåpan. Eftersom det är kretskortet som skall 

skyddas utav kåpan är det viktigt att kretskortet passar in helt och hållet. Detta 

kunde inte säkerställas innan kretskortet var helt färdigt. Därför har ingen 

skyddskåpa tillverkats. 

Däremot finns allt underlag för att göra detta helt färdigt. Det som återstår är att 

verifiera eller justera de mått som konstruktionen är gjord med, så att den passar 

det färdiga kretskortet. Underlaget består av CAD-modeller och ritningar som när 

de verifierats överförs till fräsdata. Med hjälp av dessa fräsdata tillverkas sedan en 

form i datastyrd fräsmaskin. Materialet som skall används till formen är ett 

kemiskt trä. När den är klar används formen för att vakuumsuga en skiva 

upphettad ABS-plast kring, vilket skapar en kåpa med önskad form. 

Detta har alltså inte utförts ännu, men det är vad som behöver göras för att 

färdigställa skyddskåpan. 

Strömkabel 

Strömkabeln är en helt vanlig sladd som återfinns på de flesta apparater i hemmet. 

Denna har hämtats som en standardkomponent ifrån Calescos leverantörer. Den 

har en jorddel och uttaget är av F-typ. 
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8 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av detta examensarbete. Med hjälp av både 

figurer och text presenteras vattensängsvärmaren i sin helhet, hur skyddskåpan 

konstruerats och prototypen i sin helhet. 

8.1 Vattensängsvärmare med trådlös styrning 

I denna del av resultatet redovisas grundtanken för hur värmaren ser ut, vilka 

komponenter som ingår samt hur de sätts samman och vad de åstadkommer 

tillsammans. 

Det färdiga konceptet som skall sättas på prov med hjälp av prototyper består av 

fyra huvudsakliga delar; värmare, kretskort, strömkabel samt en nykonstruerad 

skyddskåpa. Dessa fyra delar är i sin tur uppbyggda av olika komponenter, men 

att ingående beskriva hur varje del är uppbyggd är inget som är av vikt för 

resultatet i detta examensarbete. Viktigare är att beskriva vilken funktion varje del 

fyller. 

 

Figur 48 - Vattensängsvärmare 

Värmaren är i grund och botten en elektrisk krets, genom vilken ström leds och 

därmed skapas värme. Och det är precis vad som är dess uppgift i denna produkt, 

att generera värme. Värmaren är inte tjockare än några millimeter och den 

elektriska kretsen är placerad på en typ av folie och sedan isolerad med en rad 

olika lager. Dessa isoleringar fungerar som säkerhet för att skydda kretsen från att 

komma i kontakt med oönskat material samt för att skärma bort det magnetfält 

som bildas i alla elektriska kretsar. 

Kretskortet är den del av produkten där den verkliga magin sker. Utan detta 

kretskort skulle inte produkten alls fungera på det sätt som önskas. De viktigaste 

funktionerna som kortet tillför är att temperaturen på värmaren kan kontrolleras 

samt att inställningen kan göras ifrån en trådlös enhet. Detta är möjligt tack vare 

en speciell Bluetoothkrets som byggs in i kretskortet. Med hjälp av denna skickas 

en Bluetooth-signal ut ifrån kretskortet, signalen kan plockas upp utav olika 

trådlösa enheter, exempelvis moderna mobiltelefoner. Värmarens temperatur kan 

då styra med hjälp av mobiltelefonen. I och med att värmaren får kontakt med 
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denna typ av smarta enheter finns möjligheter till att enkelt styra betydligt fler 

funktioner hos värmaren. I detta läge ligger fokus enbart på temperaturkontroll. 

Strömkabeln som används i produkten är en komponent som är tagen direkt ifrån 

en lagerhylla. Denna komponent är en helt vanlig sladd med jord. Denna ansluts 

med två punkter till kretskortet och en till en jordpunkt på värmaren. 

Den viktigaste funktion som kåpan fyller är att kapsla in kretskortet och de 

öppningar som finns på värmaren. Kåpan skyddar kretskortet både ifrån att 

krossas under vattensängens madrass, den stänger även ute allt som kan vara 

skadligt för kretskortet och värmarens elektriska krets att komma i kontakt med, 

exempelvis damm och fukt. En mer ingående beskrivning av kåpan ges i 

efterföljande avsnitt, 8.2. 

 

Figur 49 - Vattensängsvärmare, sprängskiss 

Figuren ovan, figur 49, visar upp en enkel sprängskiss av den färdiga produkten. 

Här syns alla viktiga delar som ingår i produkten. Kretskortet illustreras enbart i 

form av en låda då ett mer detaljerat kretskort inte tillför något värde till denna 

rapport. Det skulle även medföra en risk att avslöja de mest detaljerade bitarna av 

produkten för nyfikna konkurrenter. 

Då alla delar är klara och de ska sättas samman används några olika metoder. För 

att sätta ihop kretskortet med värmaren används värmarens anslutningsyta. 

Kretskortet löds fast på denna yta och skapar även kontakt med den elektriska 

kretsen på värmaren. Även strömkabeln fästs och ansluts till kretskortet med hjälp 

av lödning. Skyddskåpan limmas på värmarens yta och mot sladden där den 

genomförs. Slutligen fylls kåpan med en tätmassa som kapslar in kretskortet 

ytterligare och skyddar det mot smuts och fukt. 
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8.2 Skyddskåpa 

I denna del redovisas den slutliga lösningen för konstruktionen på skyddskåpan. 

Konstruktionen redovisas i form av bilder samt korta skriftliga förklaringar, 

ritningar över konstruktion hittas i BILAGA 6 - RITNINGAR. Även en förklaring 

kring material och produktionsfrågan kommer att ges. 

 

Figur 50 - Skyddskåpa, över- och undersida 

Ovan visas kåpans över- och undersida, i figur 50. Skyddskåpans bredd  är cirka 

117 mm och höjden på densamma är cirka 90 mm. Kåpan har en kant längs 

undersidan för att underlätta limning. Denna kant har en tjocklek av cirka 8 mm, 

vilket ger en bra yta att applicera lim på, vilket ger en invändig bredd och höjd på 

109x82 mm. 

 

Figur 51 - Skyddskåpa, framsida och snittvy 

I figur 51 visas kåpans framsida samt en snittvy. Framsidan visar upp formen på 

kåpans överdel; som är lätt välvd, vilket ger en högre hållfasthet. Även sidorna 

har lätt välvda former, utav samma anledning. Hålet som syns har en diameter på 

5 mm och är en öppning för att kunna genomföra strömkabeln. I snittet syns hur 

formen på insidan följer formen på utsidan. 

 

Figur 52 - Skyddskåpa, sida och snittvy 

Figur 52 ger ytterligare vyer som visar hur kåpan ser ut. Figuren visar upp en vy 

ifrån sidan samt en till snittvy, denna gång från sidan. Höjden på skyddskåpan är 

18 mm, invändigt är höjden 15 mm. Godstjockleken är alltså 3 mm. 
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Figur 53 - Skyddskåpa 

Materialet i skyddskåpan är en ABS-plast, som uppfyller de krav som ställs 

utifrån hållbarhet, värmetåligthet och kapsling. Specifikt vilken ABS-plast som 

skall användas har ännu inte bestämts utan det är något som kommer beslutas då 

produkten tas i produktion. Tillverkningen av kåpan kommer då att köpas in och 

leverantören kommer då att rådgöras för att hitta den bästa ABS-plasten. 

Skyddskåpan kommer att tillverkas med hjälp av formsprutning och har därför 

givits en form som passar denna tillverkningsmetod. Godstjockleken är jämn i 

hela konstruktionen för att säkerställa en jämn stelning av materialet. Vidare är 

alla former avrundade för att låta materialet flyta ut i formen på ett bra sätt och 

fylla ut alla hörn bra. 

Alla mått på kåpan finns att läsa av i ett ritningsblad som redovisas i BILAGA 7 - 

RITNINGAR, ritningsbladet kan även läsas av på ett mer detaljerat sätt än i figur 

50-53. Nedan listas de viktigaste måtten och detaljerna på kåpan. 

 Maximala yttermått – 117x90x18 mm. 

 Maximala innermått – 109x82x15 mm. 

 Godstjocklek – 3 mm. 

 Håldiameter – 5 mm. 

 Material – ABS-plast. 

 Tillverkningsmetod – formsprutning. 

8.3 Prototyp 

Som tidigare nämnts har inte någon prototyp kunnat göras helt klar ännu. Men 

bara för att någon prototyp inte är helt färdig, betyder det inte att det inte finns 

några resultat att se ur detta arbete. 

Resultatet utav prototyparbetet i detta examensarbete är en helt färdig värmare, 

färdiga ritningar och konstruktionsunderlag samt ett nästan färdigutvecklat 

kretskort. Nedan gås varje del igenom var för sig. 

Värmaren är tillverkad i Calescos verkstäder och 

med hjälp av deras personal. Den är uppbyggd av 

ett antal lager av olika material som fogats 

samman till en enhet. Underst finns ett 

skumgummimaterial för att göra värmaren mjuk 

att ligga på. Värmaren är färdig för lödning, det 

innebär att den är klar för att löda fast 

komponenter på, i detta fall ett kretskort. 
Figur 54 - Prototypvärmare 
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Kretskortet är i stort sett färdigt. Det som återstår i arbetet är programmera in de 

olika komponenterna så att de kommunicerar med varandra och utför det som 

önskas. Kretskortet har en preliminär storlek av 63x63x10 mm. Några mer 

detaljerade beskrivningar över hur detta kretskort ser ut kommer inte att redovisas. 

Detta för att inte avslöja hur teknik fungerar för konkurrenter. Ett 

kopplingsschema på detta kretskort hade knappast heller varit relevant för detta 

examensarbete. 

Någon fysisk skyddskåpa är inte färdig. 

Däremot finns goda underlag för att skapa en 

sådan. Detta underlag består av en CAD-modell 

som är färdig för att köras i en fräsmaskin eller 

en rapid prototyping maskin om så önskas. 

Denna modell är lite större än den som 

redovisas i avsnitt 8.2, för att säkerställa att 

allting ryms under kåpan vid detta första test. 

Då ännu inte allting hunnit optimeras för att 

spara så mycket plats som möjligt. 

På det stora hela är det inte långt till att en helt färdig prototyp hade kunnat 

redovisas. Calesco kommer att fortsätta med arbetet och räknar med att under 

sommaren kunna sätta en prototyp i ett längre test. 

Figur 55 - Prototypkåpa 
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9 Analys 
I denna analysdel av rapporten redovisas återigen problemformuleringen för 

examensarbetet, denna gång med återkoppling ifrån resultatet som visar hur bra 

problemformuleringen uppfylls. Problemformuleringen finns att läsa i sin helhet i 

avsnitt 4. Även kravspecifikationen redovisas och hur väl denna uppfyllts. 

9.1 Problemformulering 

Här redovisas varje frågeställning ifrån problemformuleringen, avsnitt 4. Till 

varje frågeställning redovisas svaret på hur det ställda problemet lösts. Nedan 

följer frågeställningarna. 

1. Hur skall trådlös teknik implementeras i produkten? 

Den trådlösa tekniken kommer fungera som en oerhört viktig del av produkten. 

Det är med hjälp av den som värmarens alla funktioner kommer att kontrolleras. 

Värmaren kommer med hjälp av den trådlösa tekniken kunna kommunicera med 

en modern telefon, en så kallad smartphone. Detta medför att alla de funktioner 

som tidigare styrdes via en speciell del utav värmaren nu kommer att kunna styras 

ifrån vilken plats som helst i hemmet. Trådlösheten medför även att flera olika 

värmare kan styras ifrån ett och samma ställe. 

2. Vilka funktioner bör kunna kontrolleras från kontrollenheten? 

Då kontrollenheten i sig inte längre existerar som egen komponent, utan istället 

har ersatts av en telefon handlar frågeställningen inte längre om vilka funktioner 

som skall kontrolleras från kontrollenheten. Istället handlar nu frågeställningen 

om vilka funktioner som bör byggas in i den mobilapplikation som skall 

kontrollera allting i framtiden. 

Undersökningarna som gjorts under projektets gång visar att de allra viktigaste 

funktionerna i de flesta räcker gott. Därför bör mobilapplikationen göras på ett 

sådant sätt att dessa är lättas att komma åt och tydligast visade. De funktioner som 

ansågs viktigast var temperaturinställning samt av/på-funktion. Vidare kan 

funktioner som uppvärmningsplanering, energisparande och semesteravstängning 

läggas i en separat flik för den mer nyfikne användaren. 

3. Hur skall konstruktionen se ut för att skydda elektroniken? 

På det grundläggande konceptuella planet fanns en rad olika lösningar på hur 

värmaren skulle se ut, där elektroniken inte hade hamnat på en lika utsatt position 

som i det valda konceptet. Att välja något av dessa andra koncept hade varit ett 

lättare sätt att skydda elektroniken jämfört med att placera den under en enorm 

massa vatten. Punkten säker i Pugh’s matris har haft inverkan på detta. 

I detta valda koncept har dock en kåpa konstruerats för att skapa ett skydd kring 

elektroniken. Kåpan är tillverkad av en ABS-plast med hållfasthetsmålet att klara 

en belastning av 150 kg, i ett värsta fall, med en viss säkerhetsfaktor. Kåpan är 

även konstruerad med en viss marginal gentemot kretskortet, för att säkerställa att 

det inte kommer till skada.  
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4. Går det att placera all elektronik på värmaren? 

All elektronik kan placeras på värmaren. Det viktiga är att skydda den på ett bra 

sätt. Rent kopplings- och värmemässigt uppstår inga problem med att placera ett 

kretskort på värmaren. Själva värmeelementet kan modifieras för att lämna en 

plats för kretskortet att placeras på. 

5. Hur skall värmaren konstrueras för att vara lätt att förstå? 

Då det koncept som tagits fram inte kan styras direkt ifrån någon del av värmaren 

är det inte särskilt mycket som faktiskt behöver förstås. Det som dock är viktigt är 

att vara tydlig med att så är fallet. Att inte skapa former som liknar knappar och så 

vidare. 

Det viktigaste arbetet med att göra värmaren lätt att förstå hamnar i och med detta 

koncept i arbetet med att ta fram en mobilapplikation ifrån vilken funktionerna 

skall styras. I detta arbete är det vitalt att hela tiden ha användarvänlighet som ett 

nyckelord. Se avsnitt 10, Slutsatser och rekommendationer, för att läsa mer om 

detta. 

6. Hur skall värmaren konstrueras för att vara lätt att montera? 

För att göra värmaren så lätt att montera som möjligt har den konstruerats för att 

innehålla så få komponenter som möjligt, fyra stycken var det minsta möjliga 

antalet. Dessa har sedan konstruerats på så vis att de inte kräver några separata 

fästelement och kan monteras med enkla, likriktade rörelser. 

7. Vilka standardkomponenter kan utnyttjas? 

Då det är helt nytt för Calesco att bygga in denna typ av teknik av värmare var det 

svårt att ifrån start avgöra vilka komponenter som kunde användas och inte. Såhär 

i efterhand kan sådana slutsatser dras bättre. 

De komponenter som kan utnyttjas rakt av är strömkabeln som tas direkt ifrån 

hylla, även själva värmaren är på sätt och vis en standardkomponent. Denna är 

dock lätt modifierad för att passa bättre. Det kretskort som tagits fram består 

enbart av olika standardkomponenter som satts samman, i en framtida produktion 

kommer troligtvis detta kretskort skapas mer som en separat del. 

8. Vilken teknik för trådlös kommunikation är lämpligast att använda? 

Den teknik som skall användas för att göra produkten trådlös är Bluetooth. Denna 

standard för kommunikation mellan enheter valdes då den är väl beprövad och 

väldigt enkel att använda. Med hjälp av en Bluetooth-krets som läggs in i det stora 

kretskortet skapas en trådlös kommunikation. På Calesco finns även viss 

kompetens kring Bluetooth. Valet av standard för trådlöshet gjordes tillsammans 

med handledare på företaget.  

  



80 

 

9.2 Kravspecifikation 

I detta avsnitt presenteras de krav ur kravspecifikationen som blivit uppfyllda eller 

inte uppfyllda i det slutgiltiga resultatet. Grön bock betyder ja, och rött kryss nej. 

Marknadskrav 

 Värmaren skall vara avsedd för den europeiska marknaden.  

 Värmaren skall i ett senare skede kunna massproduceras.  

 Värmaren skall erbjuda en innovativ lösning jämfört med konkurrenterna.  

 Värmaren skall kunna tillverkas på ett ekonomiskt försvarbart sätt.  

 Värmaren skall vara en del av ett sortiment med flera olika vattensängsvärmare.  

Produktkrav 

 Värmaren skall kunna justeras trådlöst.    

 Värmaren skall kunna kommunicera med andra trådlösa enheter.  

 Värmaren skall erbjuda användaren möjlighet att planera uppvärmningen.  

 Värmaren skall bestå av så få lösa delar som möjligt.   

 Värmaren skall använda så få lösa fästelement som möjligt.  

 Värmaren skall kunna placeras under en fylld vattensängsmadrass.  

 Värmaren skall uppfylla alla krav om säkerhet som ställs enligt lagstiftning.  

 Värmaren skall vara estetiskt tilltalande och därmed passa i en sovrumsmiljö.  

 Värmaren skall konstrueras i lämpliga material.   

 Värmaren skall vara lätt att tillverka och montera.   

Dokumentation 

 Värmaren skall vara så självinstruerande som möjligt, där detta brister skall instruktioner 

finnas.      

 Slutresultatet skall presenteras med en prototyp och eventuellt en CAD-modell.  

Packning och emballage 

 Värmaren skall vara färdig för användning vid köptillfället.  

 Värmaren förpackas i en kartong.    

Återvinning 

 Värmarens förpackning och instruktioner skall kunna återvinnas så gott det går.  

 Värmaren skall bestå av så miljövänliga material som möjligt.  

Som kravspecifikationen redovisar uppfylls nästan samtliga uppsatta krav, utom 

tre krav inom pack och emballage samt återvinning. Att värmaren skall förpackas 

i en kartong, att värmarens förpackning och instruktioner skall kunna återvinnas 

och att värmaren skall vara uppbyggd av så miljövänliga material som möjligt. 

Marknadskrav 

Produkten uppfyller alla de marknadskrav som satts upp i kravspecifikationen. I 

och med sina trådlösa funktioner erbjuder nu värmaren en genuint innovativ 

produkt på marknaden. Genom att under hela konstruktionsarbetet ha med hur 

produkten skall produceras och monteras i åtanke har en konstruktion som är 

ekonomiskt försvarbar att tillverka kommit fram. 
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Produktkrav 

Alla de produktkrav som satts upp i kravspecifikationen har uppfyllts i och med 

den nya produkten. Dessa krav har varit det som legat till störst grund för hur 

arbetet i projektet sett ut och därför är det kanske inte heller så konstigt att dessa 

uppfylls så väl. 

Dokumentation 

Då värmaren inte erbjuder några egentliga funktioner eller förändringsmöjligheter 

på själva produkten är det ingenting som kräver några direkta instruktioner. 

Därför anses att kraven om dokumentation uppfyllts. Däremot kommer den 

mobilapplikation att behöva göras självinstruerande och eventuella 

säkerhetsinstruktioner tillkomma i framtiden. 

Packning och emballage 

Värmaren uppfyller kravet om att vara färdig för användning vid leverans, 

däremot har någon packning inte undersökts än. Det troliga är att en kartong av 

något slag blir den slutgiltiga förpackningen. Detta har dock inte undersökts i 

detta projekt och kan därför inte anses som avklarat ännu. 

Återvinning 

Hur produkten skall återvinnas har ännu inte tagits i direkt åtanke. Det är en 

komplicerad produkt att återvinna då många olika material ingår i de olika 

delarna. Det ingår dock en del ädlare metaller som kan vara värda att ta reda på ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Livslängden på varje värmare är väldigt lång vilket 

åtminstone ger en bättre klimatprofil än om livslängden varit kortare. 
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10 Slutsatser och rekommendationer 
Nedan redovisas de slutsatser och rekommendationer som kan dras och ges utifrån 

detta examensarbete. 

10.1 Slutsatser 

Såhär i slutskedet av detta examensarbete är det fullt möjligt att titta tillbaka på 

arbetets gång genom hela projektet och även resultat och bli nöjd. Det har varit 

oerhört givande och lärorikt att arbeta, för det första, på egen hand och för det 

andra att arbeta på plats på ett riktigt företag. I och med dessa två faktorer har 

stora mängder kunskap erhållits och erfarenheten av att se hur saker och ting 

fungerar utanför skolvärlden har varit ovärderlig. 

10.1.1 Konstruktion 

Redan tidigt i examensarbetet insågs det att en oerhört viktig del i att nå ett gott 

resultat var att verkligen förstå produkten och vilka problem som den hade och 

skapade. Därför undersöks konkurrenter oerhört noggrant, och Calescos befintliga 

produkter undersöktes ännu noggrannare. Utifrån de slutsatser som dragits ifrån 

dessa undersökningar har resultatet konstruerats. 

Den produkt som tagits fram bör ha en god chans att ta sig in som en stor spelare 

på marknaden för vattensängsvärmare. Med hjälp av det konstruktionsunderlag 

och de erfarenheter som kommer dras ifrån prototyperna kommer Calesco med 

säkerhet att kunna utveckla detta koncept till en innovativ och spännande produkt. 

Det har varit oerhört intressant att jobba med ett så udda och okänt projekt som att 

utveckla en vattensängsvärmare. Marknaden för dessa är små och detta har 

medfört sina utmaningar vilka har varit stimulerande att lösa. 

10.1.2 Planering 

Planeringen över hur hela detta projekt skulle genomföras var något det lades stor 

vikt vid. Insikten om att en väl utförd och noggrann planering skulle betala av sig 

i det långa loppet kom tidigt. Planeringen har även följts på ett lagom bra sätt, alla 

aktiviteter har utförts ungefär när de planerats in. Dock utan att för den skull bli 

alltför låst till denna planering om förändringar behövde göras. De gater som 

sattes upp blev allra viktigast i början på arbetet, för att senare bli mindre 

betydelsefulla. Arbetet i slutet flöt på av sig självt. 

Den miss som gjorts i planeringen var uppskattningen över hur lång tid som 

behövde läggas på prototyparbetet. Prototypen har inte hunnit färdigställas, detta 

då utvecklingen av vissa delar tagit längre tid än önskat. Den del som inte hunnit 

färdigställas är det kretskort som skall styra värmaren. Det fanns tyvärr inte 

mycket att göra åt det, då denna del utvecklades av en extern del av projektet. 

Samtidigt fanns heller ingen annan med denna kompetens som kunde hjälpa till 

med arbetet. 
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10.1.3 Examensarbetets mål 

Målet med detta examensarbete var att dels ta fram konstruktionsunderlag för den 

nya produkten, dels att tillverka en prototyp för långtidstester. Den första delen av 

denna målformulering anses vara uppnådd på ett bra sätt. Däremot har inte någon 

prototyp kunnat färdigställas, vilket gör att författaren inte känner sig nöjd med 

resultatet. Förutom detta har alla mål för examensarbetet uppnåtts. 

10.2 Rekommendationer 

Nedan redovisas de rekommendationer som kan göras inför framtida projekt och 

det fortsatta utvecklingsarbetet. 

10.2.1 Konstruktion 

Skyddskåpan har konstruerats för att hålla för en belastning av maximalt 150 kg. 

Detta med ett inte helt specificerat material. I det fortsatta arbetet måste ett 

material väljas som det som skall användas i den slutgiltiga produkten. Detta 

material måste väljas med hänsyn till termiska, elektriska och brand egenskaper. 

Med detta nya material bör skyddskåpan anpassas för att fortsätta att klara den 

givna maxbelastningen. 

10.2.2 Kretskort 

Det kretskort som utvecklas kommer resultera i det första kretskort som Calesco 

tagit fram med dessa funktioner. Därför är det viktigt att inte nöja sig med hur det 

fungerar och ser ut när det första är klart. Utvecklingen måste hela tiden fortsätta 

för att nå absolut bästa resultat och ge de allra mest nöjda kunderna. Då kortet 

skall kommunicera med mobiltelefoner är det också viktigt att följa med i 

utvecklingen av dessa. Mobiltelefonernas operativsystem uppdateras kontinuerligt 

och det gäller att hålla koll på detta, annars riskeras att funktioner försvinner. 

10.2.3 Applikation 

För att ta denna produkt hela vägen fram till försäljning är det viktigt att också 

den tilltänkta mobilapplikationen utvecklas. Detta har inte hunnit utföras i detta 

projekt utan måste läggas fokus på senare. Det som skall tryckas på under denna 

utveckling är dock enkelhet och att implementera de värdefulla funktioner som 

undersökts i detta projekt. 

10.2.4 Tillverkning 

För en framtida serietillverkning är det viktigt att se över hur de alla olika 

komponenterna ser ut, och noggrannare undersöka det bästa sättet för dessa att 

sammansättas. Komponenterna är idag lite spretiga, och inte hundra anpassade för 

varandra. Då de alla utvecklats individuellt och av olika personer. Kretskort och 

värmare behöver alltså anpassa noggrannare efter varandra för att tillåta en 

enklare montering. 

För skyddskåpan gäller det att följa de former som ges av kretskortet när detta är 

klart. Vidare måste formerna på kåpan diskuteras med en tillverkningsexpert, för 

att säkerställa att resultatet av en formsprutning blir vad som önskas. 
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10.2.5 Kostnader 

I en framtid där produkten går allt närmare en serieproduktion och lansering är det 

oerhört viktigt att genomföra en noggrann analys över kostnaderna för att 

producera och marknadsföra produkten. De beräkningar som redovisas i denna 

rapport är långt ifrån exakta och måste ses för vad de är, en fingervisning om i 

vilken region priset kan komma att hamna. 

10.2.6 Prototyp 

I den närmsta fortsättningen av detta utvecklingsprojekt bör fokus ligga på att få 

klart de kretskort som håller på att utvecklas för att så fort möjligt är kunna 

presentera en prototyp. Denna bör sättas i test så fort det går för att kunna samla 

mycket data om produktens funktioner och prestanda. De erhållna resultaten av 

prototyptester får sedan utvisa om denna produkt är något som är värt att satsa på i 

det långa loppet. Resultaten ur dessa tester kan även skapa nya idéer om var 

tekniken kan användas mer, nya applikationer för tekniken helt enkelt. 

10.2.7 Planering 

Planeringen i detta examensarbete har i stora drag fungerat väldigt bra. Det har 

dock observerats att tyngden av vissa marginaler i planeringen inte bör 

underskattas. Speciellt då arbete i fråga utförs av en extern resurs, om det utförs 

inom projektet är det lättare att styra tidsåtgången. Därför är det värt att i nästa 

projekt tänka på att vara extremt tydlig utåt med när saker måste vara klara och 

sedan vara väldigt tuff med att se till att det blir så. 

10.2.8 Produktutvecklingsverktyg 

Produktutvecklingsverktygen, QFD, FMEA, etcetera, har varit en central del av 

detta projekt och har legat till grund för många beslut. Ett problem som kan 

uppstå när dessa används är att resultatet blir färgat av utförarens åsikter. Därför 

är det viktigt att även i fortsättningen, i kommande projekt, gå igenom resultatet 

ifrån alla verktyg med fler personer än sig själv. Detta för att få in fler personers 

åsikter i resultatet och kontrollera att de gjorda observationerna varit de rätta. 

10.3 Slutord 

Vad har fungerat mindre bra? 

Det som har fungerat sådär i examensarbetet är kommunikationen emellan de 

olika delar som varit inblandade i projektet. Bristerna har legat i att kommunicera 

i hur lång tid en sak kommer att ta ifrån ena hållet och hur lång tid en sak får ta 

och måste vara klart ifrån det andra hållet. 

Resultatet av denna bristande kommunikation har också varit att den prototyp som 

skulle byggas inte hunnit bli helt klar, utan vissa delar utvecklas fortfarande. 

Vad har fungerat bra? 

På ett övergripande plan har hela examensarbetet fungerat på ett väldigt bra sätt. 

De problem som uppstått har varit få och det mesta av arbetet har hållits under 

kontroll hela tiden, förutom det som nämnts ovan. I och med att projektgruppen 

endast bestått av en person har arbetet flutit på i en och samma riktning hela tiden. 
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Något som gav särskilt bra resultat var den kreativa delen av processen. Många 

bra idéer kom fram och även användandet av produktutvecklingsverktygen för att 

förbättra och utvärdera koncepten har gett många goda resultat. De har även 

bidragit med många nya insikter som förde arbetet framåt. 
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